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Pöytäkirjan tarkastus
Joni Mörk
puheenjohtaja
Ritva Ahola
sihteeri
Maria Lammi
pöytäkirjan tarkastaja
Raimo Laine
pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirjan §:t 232, 233, 234 ja 235 tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 18.11.2021
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 230
Hallintosäännön 140 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää
ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Teknisen johtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat ja sen, onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Teknisen lautakunnan päätös:
Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi tekninen lautakunta totesi
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 231
Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista
pidetään pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 152 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain
140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Jukka Silén ja Raimo Laine.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Lammin ja
Raimo Laineen.
____________
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Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle vesilain mukaisesta poikkeusluvasta tehdystä
valituksesta
1465/11.01.01.08/2020
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 232

Valmistelija: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen puh. 020 615 9235,
olli.ruokonen(at)kouvola.fi
Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta Kouvolan kaupungin
kaavoitusviranomaiselta Etelä-Suomen aluehallintoviraston
ympäristölupavastuualueen päätöksestä 5.2.2021 nro 44/2021 tehdyn
valituksen johdosta. Vastine on pyydetty toimittamaan hallintooikeudelle 22.11.2021 mennessä. Diaarinumero Vaasan hallintooikeudessa: 20332/2021.
Vastinepyynnössä todetaan, että lupaa hakeneelle Kouvolan
kaupungille lähetetään oma vastinepyyntönsä tämän kuulemisvaiheen
jälkeen, joten tämä vastine on kirjoitettu Kouvolan
kaavoitusviranomaisen näkökulmasta, eikä se sellaisenaan edusta
Kouvolan kaupungin kantaa poikkeusluvan hakijana.
Ehdotus valituksen johdosta Vaasan hallinto-oikeudelle
annettavaksi Kouvolan kaavoitusviranomaisen vastineeksi:
Tausta:
Vastinepyyntö koskee valitusta, joka on tehty Etelä-Suomen
aluehallintoviraston 5.2.2021 myöntämästä vesilain mukaisesta
poikkeusluvasta. Aluehallintovirasto on myöntänyt Kouvolan kaupungin
hakemuksesta poikkeusluvan vesilain mukaisesta luonnontilaisen
lähteen vaarantamiskiellosta. Poikkeusluvan hakeminen on liittynyt
Kouvolan logistiikkakeskuksen (Kouvola RRT, Rail and Road Terminal)
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lupa-asiaan liittyvät asiakirjat ovat yhä
saatavilla aluehallintoviraston vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta:
https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1800272
Valituksen poikkeusluvasta on tehnyt Suomen luonnonsuojeluliiton
Kymenlaakson piiri ry. Kouvolan kaupunki hankki lupaprosessin
yhteydessä Sammalsuon lähdealuetta vastaavan Lautakorven
lähdealueen ja perusti alueelle luonnonsuojelualueen. Tätä on
poikkeuslupahakemuksessa kutsuttu ekologiseksi kompensaatioksi,
jonka käsitettä valituksessa esitetty kritiikki pääasiassa koskee.
Kuulutus valituksesta ja varsinainen valitus ovat saatavilla Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilta:
https://oikeus.fi/material/collections/20211025081453/7UJXJ1pJ3/VHaO
_20332_2021__Valitus_tiedoksi_julkisella_kuulutuksella_25.10.2021.pdf
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Kaupunginarkkitehti on antanut virkatyönä Kouvolan
kaavoitusviranomaisena lausuntonsa poikkeusluvasta Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle 25.6.2020.
Kouvolan Kullasvaaran/Teholan alueelle on suunniteltu rautatie- ja
maantieterminaali Kouvola RRT ja terminaaliin kytkeytyviä yritys- ja
logistiikka-alueita. Kyseisellä alueella on keskeinen asema ja merkitys
kaupungin yritystoiminnan kehittämisessä. Alue sijoittuu rata- ja
tieverkon sekä olemassa olevan yritysalueen yhteyteen. Vastaavan
tasoista ja merkityksellistä logistiikkatoimintojen aluetta ei muualta
Kouvolan alueelta ole löydettävissä. Tarve hakea poikkeusta
Kullasvaarassa sijaitsevan Sammalsuon lähdealueen
vaarantamiskiellosta on tullut esille Kullasvaaran logistiikka-alueen
(RRT-alue) asemakaavoituksen yhteydessä. Kaakkois-Suomen ELYkeskus on lausunut RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavasta, että mikäli
alueen toteuttaminen vaarantaa luonnontilaisen Sammalsuon
lähdealueen luonnontilan, tulee aluehallintovirastolta hakea
poikkeuslupaa vaarantamiskiellosta. Lausunnon jälkeen KaakkoisSuomen ELY-keskuksen kanssa pidetyissä asemakaavaan liittyvissä
viranomais- ja työneuvotteluissa kävi ilmeiseksi, että lähteen
ympäristössä tapahtuvalla logistiikka-alueen rakentamisella voi olla
vaikutusta lähdealueen vesitalouteen ja siten luonnontilaan, joten
kaupungin tuli hakea vesilain mukaista poikkeuslupaa
aluehallintovirastolta.
Kaavatilanne:
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kouvolan keskeisen
kaupunkialueen osayleiskaava, joka on hyväksytty 16.11.2015.
Osayleiskaavassa lähdealue sijoittuu teollisuus- ja varastoalueen (T)
aluevarauksen piiriin. Lähdealue on yleiskaavassa merkitty luo-1 –
merkinnällä. Merkinnän mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa ja
toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeiden elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja
luontokohteiden säilyttämisedellytykset.
Kouvolan Kullasvaaran logistiikka-alueelle on laadittu
oikeusvaikutukseton yleissuunnitelmatasoinen kaavarunko. Kaavarunko
on hyväksytty yleissuunnitelmatasoisena maankäyttösuunnitelmana ja
teknisenä taustaselvityksenä Kouvolan kaupunginvaltuustossa
23.4.2018 (§ 36). RRT-alueen kaavarunko tarkentaa oikeusvaikutteisen
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan
teollisuusaluevarauksien maankäyttöä luoden tavoitekuvan logistiikkaalueelle vaiheittain laadittaville yleis- ja asemakaavoille. Lähdealue on
huomioitu RRT-alueen kaavarungossa, jossa se on esitetty jätettävän
rakentamisen ulkopuolelle suojaviheralueeksi.
Tällä hetkellä alueelle Kouvolan Tykkimäen/Kullasvaaran alueella on
laadittavana Tykkimäki-Kullasvaara osayleiskaava. Kouvolan tekninen
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lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 21.9.2021 § 177
osayleiskaavanehdotuksen nähtäville asettamista varten. KullasvaaraTykkimäki osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 11.11.22.12.2021 välisenä aikana (lisätietoja kaavahankkeen verkkosivuilta:
www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki). Osayleiskaavan suunnittelualue
ei ulotu Sammalsuon lähdealueelle. Yleiskaava-alueen raja sijaitsee
noin 150 metrin päässä lähdealueesta.
Sammalsuon lähde on nykytilanteessa asemakaavatonta aluetta.
Alueelle on laadittavana asemakaava Kullasvaara 3, kaava nro 10/008
(Kaavahankkeen verkkosivut ja kaava-aineisto:
www.kouvola.fi/kullasvaara3). Asemakaava on kuulutettu vireille
20.5.2020 ja se on ollut kaavaehdotuksena MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.7.-31.8.2021. Kullasvaara 3 asemakaavaa ei ole vielä hyväksytty.
Kullasvaara 3 -asemakaavan tavoitteena on laatia alueelle
asemakaava, joka noudattaa voimassa olevan oikeusvaikutteisen
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan ja Kullasvaaran
logistiikka-alueelle laaditun kaavarungon periaatteita. Julkisesti
nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa lähdealueen ympäristö on
merkitty suojaviheralueeksi, jolla ympäristö tulee säilyttää (EV/s) ja
suojaviheralueen sisällä lähdealue on merkitty luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo-1).
Lähdealueelle ei siis kaavaehdotuksen mukaisesti olisi mahdollista
rakentaa. Tavoitteena on, että alueen lähdeympäristöön liittyvät
luontoarvot mahdollisuuksien mukaan säilyisivät, vaikka alueen
ympäristössä lähdealueen ulkopuolella muutoin tehdään rakentamista.
Lähdealueen eteläpuolella RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava on
tullut voimaan 30.3.2020. Lähdealueesta n. 100 metrin säteelle
merkittiin asemakaavaan lähteen vaikutusalueen rajaus, vaikka
varsinainen lähdealue sijoittui RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavan
ulkopuolelle. Merkinnän tarkoituksena on varmistaa, että alueella ei
ennen poikkeusluvan käsittelyä tehdä sellaisia maata muokkaavia
toimenpiteitä, joilla voisi olla vaikutusta lähdealueen luonnontilaan.
Yhteenveto:
Kouvolan Kullasvaaran logistiikka-aluekokonaisuuden kaavallinen
suunnittelu on käsittänyt yleiskaavaprosessin, yleiskaavan pohjalta
laaditun oikeusvaikutuksettoman kaavarungon/yleissuunnitelman
laatimisen ja viimeisemmäksi vaiheittain aluekokonaisuus kerrallaan
laadittavat asemakaavat. Kaavasuunnitteluprosessien aikana alueelta
on tunnistettu merkittävät luontoarvot ja maankäyttöä on suunniteltu
siten, että suunnitelmilla mahdollisuuksien mukaan huomioidaan
luontoarvojen säilyttäminen. Kullasvaaran logistiikka-alue on
maakunnallisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus ja
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alueen terminaali on määritelty EU:n tasolla Suomen ainoaksi TEN-T
ydinverkon terminaaliksi.
Kaavoituksen tavoitteena on luoda toimiva logistinen kokonaisuus ja
samalla huomioida alueen luontoarvot. Kouvolan kaupunki on hakenut
poikkeuslupaa luonnontilaisen lähteen luonnontilan vaarantamisesta,
sillä vesilain valvovana viranomaisena toimivan alueellisen ELYkeskuksen arvion mukaan lähteen ympäristössä tapahtuvalla
rakentamisella saattaa olla vaikutusta vesitalouteen ja siten sen
luonnontilaan, vaikka varsinaiseen lähdealueeseen ei kajota.
Myönteisestä lähteen luonnontilan vaarantamispäätöksestä huolimatta
tavoitteena on kuitenkin pyrkiä säilyttämään lähde sellaisenaan.
Alueella vireillä olevassa Kullasvaara 3 -asemakaavassa lähdealueen
ympäristö on merkitty suojaviheralueeksi, jolla ympäristö tulee säilyttää
(EV/s) ja suojaviheralueen sisällä lähdealue on merkitty luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo-1).
Luontoarvojen säilyttämistavoitteista ja suunnitelmaratkaisuista
huolimatta ei ole mahdollista saada täysin aukotonta varmuutta siitä,
minkälainen vaikutus ympäristössä tapahtuvalla rakentamisella alueen
vesitalouteen aiheutuu.
Kouvolan kaupungin kaavoitusviranomainen toteaa yhteenvetona, että
poikkeuslupa on haettu lähteen ympäristön kaavoituksen aikana tulleen
vesilain valvontaviranomaisen (ELY-keskus) lausuntojen perusteella.
Lähteen alueella on muitakin ympäristöarvoja, joten sen on alueen
kaavoituksessa tarkoitus toimia osana logistiikka-alueen viherverkostoa
ja sen egolokisia yhteyksiä. Poikkeusluvan myöntäminen ei ole
ristiriidassa alueen kaavatilanteen kanssa. Valituksessa ei ole tullut ilmi
seikkoja, joiden perusteella poikkeuslupapäätös voitaisiin katsoa olevan
voimassa olevan kaavatilanteen vastainen tai että lupapäätös haittaisi
kaavoitusta tai olisi alueen kaavallisen tavoitetilan vastainen.
Oheismateriaalina olevat asiakirjat:
1. Poikkeuslupaa koskeva valitus
2. Ajantasa-asemakaavaote alueelta
3. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta
4. RRT 2. vaiheen asemakaavakartta (hyväksytty kv. 10.2.2020,
voimaantulo 30.3.2020)
5. Kullasvaara 3 -asemakaavaehdotuskartta
6. Teknisen lautakunnan nähtäville hyväksymä Kullasvaara-Tykkimäki
osayleiskaavaehdotus
Vastineen liitteeksi liitetään oheismateriaaleina 2-6 olevat kaavaasiakirjat.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 020 615
918, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
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Teknisen johtajan ehdotus:
Vaasan hallinto-oikeudelle annetaan edellä selostusosassa olevan
ehdotuksen mukainen vastine.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Pekka Raukko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(yhteisöjäävi, hallintolaki 28 §:n 1 mom. kohta 5).
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Jalkakäytävien talvikunnossapito
830/10.03.02.02/2020
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 233

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Taustaa
Tekninen lautakunta päätti 2.6.2020 § 98, että kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (myöh.
kunnossapitolaki) 4 § 1 momentin mukaiset jalkakäytäviin liittyvät
tehtävät kuuluvat Kouvolassa 1.10.2020 alkaen tontinomistajalle, lukuun
ottamatta pientalovaltaisten alueiden jalkakäytäviä, joiden
talvikunnossapito jäi kaupungin vastuulle. Pientalovaltaisena alueena
pidetään katua, jossa jalkakäytävään rajoittuu omakoti- tai paritaloja
vähintään 50 % koko kadulla olevan jalkakäytävän pituudesta. Näitä
katuja oli Kouvolassa kaksi, yhteensä 0,4 km. Kunnan huolehtiakseen
ottamien jalkakäytävien talvikunnossapidosta ei peritä maksua.
Talvikunnossapidosta sai hakea vapautusta erikseen.
Vuonna 2020 tehdyn päätöksen taustalla oli se, että Kouvolan
kaupungin palvelujen tuli tehdä selvitys ei-lakisääteisistä palveluistaan
ja arvioida ne kriittisesti. Ei-lakisääteisiin palveluihin kuuluu myös
jalkakäytävien talvikunnossapito, joka lain mukaan kuuluu ensisijaisesti
kiinteistöille. Ennen päätöstä, kaupunki huolehti jalkakäytävien
talvikunnossapidosta koko kaupungissa teknisen lautakunnan vuoden
2015 päätöksen kautta.
Jalkakäytävien talvikunnossapito määräytyy kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (myöh.
kunnossapitolaki) mukaan. Jalkakäytävien talvikunnossapito voidaan
hoitaa lain mukaan seuraavin periaattein:




Tontinomistaja huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta
Kunta ottaa päätöksellään tehtävät kokonaan itselleen tai
Kunta ottaa päätöksellään tehtävät osittain itselleen
o yhden tai useamman tontin osalta,
o kaikilla asemakaava-alueilla tai
o asemakaavan määrätyllä osalla.

Kaupungin alueella on yhteensä noin 33 km jalkakäytäviä. (Kartta
jalkakäytävistä on liitteenä.) Suurin osa jalkakäytävistä on Kouvolan
keskustan tuntumassa sekä Kuusankosken keskustassa.
Tontinomistajan velvollisuuteen kuuluvalla talvikunnossapidolla
tarkoitetaan kunnossapitolain 4 §:n mukaisesti velvoitetta:
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pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena
poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä
huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden
torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä,
tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet
lumivallit sekä
pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru
lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien (=tonttiliittymän)
kunnossapidosta. (Lain mukaan mitä on säädetty kiinteistönomistajasta
ja kiinteistöstä, koskee vastaavasti tontinvuokra- tai
maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa
vuokramiestä.)
===
Oulussa, Turussa, Porissa ja Lappeenrannassa jalkakäytävien
talvikunnossapito on yksinomaan kiinteistöjen vastuulla.
Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Lahti, Joensuu, Mikkeli, Hämeenlinna ja
Kotka ovat tehneet päätöksen hoitaa eräiden alueiden jalkakäytävät
kaupungin toimesta; osassa alueita jalkakäytävien talvikunnossapito on
kiinteistöjen vastuulla. Alueet, joissa kaupunki huolehtii jalkakäytävien
talvikunnossapidosta, ovat esikaupunkialueita, pientalovaltaisia alueita
tai omakoti- ja paritalokiinteistöihin rajoittuvia jalkakäytäviä.
Espoossa, Vantaalla ja Kuopiossa kunta huolehtii jalkakäytävien
talvikunnossapidosta.
===
Jalkakäytävien talvikunnossapidon taso talvella 2020-2021 oli
vaihtelevaa. Suuressa osassa talvihoidossa ei ollut huomautettavaa,
mutta joissain kohdissa, erityisesti pientalojen kohdalla, lumikola ja
henkilö -yhdistelmä ei toiminut ollenkaan ja joissain kohdissa vajaasti.
Myös muutamat kerrostalo- / liikerakennuskohdat, erityisesti Kouvolan
keskusta-alueella, olivat huonolla talvihoidolla koko talven.
Ongelmia oli joka osa-alueella: osin jalkakäytäviä oli hiekoittamatta, osa
oli auraamatta, lumia ei ollut aina ajettu pois kadun varresta ja töiden
yhteensovittaminen ja aikatauluttaminen ei toiminut (lumi ehti tallaantua
ennen lumen poistoa) jne. Näitä esiintyi sekä pien- että kerrostalojen
osuuksilla.
Yhdeltäkään kadulta ei kuitenkaan tullut vapautushakemusta, jolla
kadun jalkakäytävä olisi haluttu jättää talvikunnossapitämättä.
Kohtuuttomuudenkaan perusteella ei tehty hakemuksia lukuun
ottamatta pyyntöä, joka tuli jo nähtävillä olovaiheessa.
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Jalkakäytävien talvihoidosta palaute tuli kunnossapitoon pääasiassa
puhelimitse. Puheluita tuli lumisateiden aikana tammi-maaliskuussa
lähes päivittäin.
Nykytilanne tuotti vaikeuksia myös kunnossapidolle itse talvitöidenkin
osalta, kun kaupungin kiinteistöjä oli siellä täällä eli talvihoito oli hyvin
poukkoilevaa sekä haasteellista itse työn suorittamisenkin osalta.
Taustatietoja talven 2020-2021 jalkakäytävien talvikunnossapidon
tilanteesta on esitetty liitteessä.
Edellä selostettujen ja liitteessä esitettyjen tietojen valossa asia on
päätetty tuoda lautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Erityisesti
omakotitalo- ja paritaloasukkaille runsasluminen tai jäinenkin talvi on
arvioitu olevan kohtuuton jalkakäytävien hoidon osalta.
Vaihtoehtovertailua, miten tilannetta voitaisiin hoitaa, on esitetty
liitteessä.
Liitteissä on myös vastauksia jalkakäytävien talvihoidosta viranhaltijoille
tulleisiin kysymyksiin.
Talven 2020–2021 kokemusten perusteella ja liitteissä esitettyjen
arviointien ja vaihtoehtovertailun perusteella todetaan, että nykytilanne
ei kaikilta osin toimi. Tilanteeseen on jouduttu tekniikka ja ympäristö toimialalle annetun budjettikehyksen takia. Vaikkakaan rahaa ei ole
annettu lisää, esitetään kuitenkin, että tilannetta muutetaan siten, että
helpotetaan omakoti-, pari- ja rivitaloasukkaiden elämää ottamalla
näiden kiinteistöjen kohdilla olevien jalkakäytävien talvihoito
kaupungille.
Ehdotusta seuraa, että yhdyskuntatekniikan tulisi saada ”takaisin” se
henkilötyövuosi, joka säästöjen yhteydessä menetettiin (eläköitymisen
hyödyntäminen). Samaten kunnossapidosta tehty säästö (n. 0,1
milj.euroa) tulisi osittain saada takaisin kunnossapidon budjettiin.
Vaihtoehtoisesti yhdyskuntatekniikan tulee etsiä vastaavan suuruinen
säästö laskemalla yleisten alueiden kunnossapidon tasoa joltain muulta
osin.
Jalkakäytävien talvihoidon siirtyminen kunnalle edellyttää tiettyjä
lakimuodollisuuksia asianosaisten kuulemisen osalta. Tätä kaikkea ei
ennätetä tehdä ennen tulevan talven alkua. Jos talvikunnossapito
päätettäisiin ottaa kaupungin tehtäväksi omakoti-, pari- ja rivitalojen
kohdilla, esitetään, että siirto tapahtuu vasta vuoden 2022 puolella.
Esitys tarkoittaa, että keskimäärin arvioitu em. kohtien jalkakäytävien
talvikunnossapidon kustannukset (0,05 milj.euroa) pitää huomioida
yhdyskuntatekniikan toimintakatteessa, viimeistään vuonna 2023.
Vaikkakin kustannukset voisi kattaa kohdealueen kiinteistöiltä
perittäviltä kustannuksilta, edelleenkään maksun perimistä ei esitetä,
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koska laskutuksen kustannukset arvioidaan tulevan itse työtä
kalliimmaksi.
Ei talvikunnossapitoa
Kunnossapitolain 3 § 5 momentin mukaan kunta voi päättää, jos
liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai kadun
osa pidetään talvella kunnossa vain osittain taikka että määrätyllä
kadulla tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää
kelkalla kulkemiseen. Liukkauden torjumatta jättämisestä on
ilmoitettava. Kuten aiemmin todettua, yhtään pyyntöä ei ole tullut siitä,
että jalkakäytävän talvihoito kiinteistön kohdalla / katuosuudella
voitaisiin jättää tekemättä. Jälkiarviointia tehtäessä on jo kuitenkin
pohdittu osuuksia, jotka voitaisiin jättää talvikunnossapidon ulkopuolelle.
Osa näistä osuuksista on ollut jo talvikunnossapidon ulkopuolella
aiempina vuosina. Talvikunnossapidon ulkopuolelle esitetään
jätettäväksi:
Aronpellontien jk välillä Kinoraitti – Puistokatu (kadun
pohjoispuoli)
 Hallituskadun jalkakäytävä (jk) välillä Kulmakatu –
Terminaalikatu (kadun eteläpuoli)
 Hevosmiehentien jk
 Kauppakadun jk välillä Kauppakatu 9-11
 Kauppatorin jk (puutarhamyymälän kohdalla)
 Kirkkoraitti (Kuusankosken kirkon edustan jk, muurin vierus)
 Käyrälammentien jk (kadun pohjoispuoli)
 Palokankaantien 10-26 välinen jk
 Utinkadun jk Karjalankadun liittymän kohdalla (kadun
pohjoispuoli)
(Edellä mainittujen osuuksien yhteispituus on 1,8 km.)
 Voikkaantien jk/ pohjoispuoli välillä Hirveläntie – Manuntie
 Varuskuntakadun jk entisen palvelukeskuksen kohdalla
 Kolmiokadun jk (kadun molemmin puolin)
 Hongistontien jk (kadun eteläpuolella) välillä KuusikkotieUtinkatu
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020
615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi


Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville ehdotukset, joissa
-

kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon
omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta vuoden 2022 alusta alkaen tai
sen jälkeen, kun lautakunta on tehnyt asiasta päätöksen ja

-

talvihoidosta ei peritä maksua alueen kiinteistöiltä ja

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

16.11.2021

19/2021

lisäksi tekninen lautakunta päättää, että edellä Ei kunnossapitoa kohdassa mainittuja jalkakäytäväosuuksia ei kunnossapidetä talvella.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Liitteet
Liite[1]

Jalkakäytävät Kouvolassa_Tela16112021

Liite[2]

Jälkiarviointi talvesta 2020-2021_Tela16112021

Liite[3]

Vaihtoehtojen vertailua_Tela16112021
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Vaalien ulkomainonta ja mainospaikkojen luovutusehtojen päivitys
6999/00.00.00.01/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 234

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Tekninen lautakunta on 9.3.2021 § 59 päättänyt mainospaikkojen
vuokrausehtojen päivittämisestä kaupungin hallintaan kuuluvilla alueilla
siten, että vaalimainonta on sallittua kaupunginhallituksen päätöksen
1.2.2021 § 40 mukaisten vaalimainostelineiden lisäksi vain
valopylväiden mainostauluissa ja kiinteissä mainoslaiteissa.
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa samansisältöisesti 18.10.2021 §
365.
Teknisen lautakunnan viranhaltijoille on tehty aloite, että vaalien
ulkomainontaa koskevaa päätöstä muutettaisiin aluevaaleja 2022
ajatellen. Aloitteessa on esitetty, että vapaa vaalimainonta sallittaisiin
eräillä kaupungin pääkaduilla keskustataajamia lukuun ottamatta.
Vapaa vaalimainonta tarkoittaa, että ehdokas saa asettaa
vaalimainoksen ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä eikä mainospaikasta
tarvitse maksaa kaupungille.
Valmistelun perusteella esitetään, että vapaa vaalimainonta olisi
sallittua liitteessä esitetyillä, punaisella viivalla merkityillä
katuosuuksilla lukuun ottamatta niitä osuuksia, joissa mainontaa ei
sallita liikenneturvallisuusnäkökohtien perusteella. Näitä kohtia ovat
mm. liittymisnäkemät sekä mm. liikennemerkkien edustat ja taustat
sekä itse liikennemerkkipylväät.
Tarkemmin liikenneturvallisuusnäkökohdat on selostettu liitteessä.
Aiempi päätös 9.3.2021 § 59 tarkoitti myös, ettei kaupungin hallinnoimia
valaisinpylväitäkään saanut käyttää vaalimainontaan. Myös tämän
osalta esitetään muutosta eli kaupungin hallinnoimien valaisinpylväiden
käyttö vaalimainoksen ”tukijalkana” olisi sallittua vaalimainoksille
kuitenkin siten, että taajamien keskustojen valopylväisiin ei saa
kiinnittää vaalimainosta ja taajamakeskustojen ulkopuolellakin on
huomioitava edellä mainitut liikenneturvallisuusnäkökohdat. Eli esim.
pylvääseen, jossa on liikennemerkki, ei saa asettaa vaalimainosta.
Myös valaisinpylväät, joissa on jo vuosisopimuksen mukainen
mainospaikka, ovat vapaan vaalimainonnan ulkopuolella. ELYkeskuksen hallinnoimat maantiet taajamien läheisyyksissä on esitetty
liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös valaisinpylväät, joita hallinnoi
Kouvolan kaupunki / tekninen lautakunta.
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Asiassa pyydetään huomioimaan, että Väylävirastolla on omat ohjeet
vaalimainonnasta omilla väylillään eli maanteillä. Nämä ohjeet löytyvät:
https://www.ely-keskus.fi/vaalimainonta.
Vaalimainonnassa on lisäksi huomioitava se, että vaalilain mukaan
yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka
niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana julkipanna tai
jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa
tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä
tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa
ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että
voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten
ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.
Vapaan vaalimainonnan saa aloittaa niillä alueilla, jotka ovat teknisen
lautakunnan hallinnassa ja määräysvallassa viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista. Heti vaalien jälkeen mainokset on
niitä asettaneiden puolueiden ja yhdistysten toimesta poistettava.
Vaalimainostelineiden poistaminen aloitetaan 26.1.2022.
Mikäli vaalimainoksia havaitaan tässä pykälässä ja liitteessä mainittujen
ehtojen vastaisesti, kaupunki lähettää niistä ensin siirto/poistokehotuksen vaalipäällikölle. Mikäli mainosta ei ole siirretty
sanotussa ajassa, on kaupungilla oikeus poistaa mainos mainostajan
kustannuksella. Poistoihin käytettävä taksa päätetään omana asianaan.
Vaalimainonnan periaatteiden muuttaminen muuttaa myös
mainospaikkojen vuokrausehtojen sisältöä. Samassa yhteydessä
muutetaan myös ehtojen otsikkoa eli puhutaan jatkossa
mainospaikkojen luovutusehdoista. Päivitetyt ehdot on esitetty
liitteessä.
Myös edellä mainitut liikenneturvallisuusnäkökohdat on päivitetty tässä
yhteydessä (liitteenä).
Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää vapaasta vaalimainonnasta edellä
selostusosassa esitetyn mukaisesti ja hyväksyy liitteissä esitetyt ehdot
mainospaikkojen luovutuksesta ja liikenneturvallisuusnäkökohdista.
Ehdot tulevat voimaan 1.12.2021 alkaen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Jukka Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(intressijäävi, hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 3).
____________

Liitteet
Liite[4]

Mainospaikkojen luovutusehdot_Tela16112021

Liite[5]

Liikenneturvallisuusnäkökohdat ulkomainostauluille_Tela16112021

Liite[6]

Vapaan vaalimainonnan kohteena olevat kadut_Tela16112021

Liite[7]

Tienvarsipylväiden käyttö vaalimainonnassa_Tela16112021
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Luovutusehtojen vastaisesti asetettujen kevyiden mainoslaitteiden poistamisesta perittävät
maksut
7405/02.05.00.00/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 235

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Kunta voi vuokrata tai muutoin määräajaksi luovuttaa hallitsemaltaan
alueelta tai rakenteista paikkoja mainoslaitteiden sijoittamista varten.
Mainoslaitteina käsitellään tässä yhteydessä kevyitä mainoslaitteita.
Kevyt mainoslaite on mainosbanderolli (/mainosvaate), valopylväiden
mainostaulut (/valopylväsmainos) tai kevyt kadunvarsimainos. Kevyt
kadunvarsimainos seisoo paikallaan omien tukiensa toimesta, eikä
siihen rakenneta perustuksia.
Valopylväsmainoksien vuokraussopimukset voivat koskea yksittäistä
pylväspaikkaa tai useampia pylväspaikkoja. Nämä mainospaikat
vuokrataan vain pitkäaikaisilla sopimuksilla.
Yhdyskuntatekniikka vuokraa tai muutoin määräaikaisesti luovuttaa
kevyiden mainoslaitteiden paikat kirjallisten hakemusten perusteella.
Kirjallisena hakemuksena pidetään sähköistä lupajärjestelmää.
Mainosvaatepaikat (mainosbanderollit) ja kevyet
kadunvarsimainospaikat vuokrataan ainoastaan urheilu-, kulttuuri-,
messu-, ym. tapahtumien mainostamista varten.
Kevyiden mainoslaitepaikkojen luvat haetaan sähköisesti kaupungin
lupa-asiointipalvelun kautta. https://kartta.kouvola.fi/ePermit/fi/ =>
Yleisten alueiden luvat.
Kirjallisen lupahakemuksen tai ilmoituksen edellytys eikä
maksuvelvollisuus koske lyhytaikaisia, pieniä opastekylttejä (kaupalliset
tai esim. hääkyltit). Näitä koskevat kyltit saa asettaa paikalleen
aikaisintaan 4 päivää ennen asianomaista tapahtumaa ja ne on
poistettava 1 päivän kuluessa siitä, kun tapahtuma on pidetty. Myös
vaalimainontaa on esitetty vapautettavaksi erikseen sovittavien ehtojen
mukaisesti.
Ydinkeskustan alueella mainospaikat vuokraa Kouvolan Ydinkeskusta
ry lukuun ottamatta Kouvolankadun mainosvaatepaikkaa ja kiinteitä
mainoslaitteita.
Mainospaikkojen luovutusehdot, ml. vapaan vaalimainonnan piirissä
olevat kadut ja mainoslaitteiden sijoittamiseen liittyvät
liikenneturvallisuusnäkökohdat ovat esitetty liitteessä.
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Luovutusehtojen vastaisten mainoslaitteiden poistolle ei ole aiemmin
määritelty hintaa ja on tarkoituksenmukaista, ettei niitä tarvitse poistaa
verovaroin.
Esitys luovutusehtojen vastaisten kevyiden mainoslaitteiden poiston
maksuille on esitetty liitteessä.
Lisätietoja: kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, puh. 020 615 7603,
jukka.perttula(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh.
020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää luovutusehtojen vastaisesti asetettujen
kevyiden mainoslaitteiden poistamisesta määrättävät maksut liitteessä
esitetyn mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.12.2021.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Liitteet
Liite[8]

Mainospaikkojen luovutusehdot_Tela16112021

Liite[9]

Vapaan vaalimainonnan kohteena olevat kadut_Tela16112021

Liite[10]

Liikenneturvallisuusnäkökohdat ulkomainostauluille_Tela16112021

Liite[11]

Taksa luovutusehtojen vastaisesti asetettujen mainosten
poistamisesta_Tela16112021
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Kiinteän mainostaulupaikan vuokraaminen Mainostalli Ky:lle
7366/10.03.06/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 236

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupunki on ostanut 12.8.2021 kiinteistön 286-403-1-14.
Kiinteistön alueella on ollut vuokrattuna ulkomainostaulupaikka, jossa
sijaitsevan mainostaulun omistaa tällä hetkellä yrittäjä A.
Mainostaulupaikan vuokra-aika päättyy kauppakirjan mukaan
31.12.2021. Kauppakirjan mukaan kaupunki neuvottelee taulun
omistajan kanssa uuden maanvuokrasopimuksen vuodesta 2022
eteenpäin.
Mainostaulun omistajuus siirtyy yrittäjältä A yrittäjälle B heidän välisessä
kaupassa, jolloin vuokrasopimus tehtäisiin yrittäjän B eli Mainostalli Ky:n
kanssa. Ko. alueella ei ole asemakaavaa eikä alueelle ei ole tiedossa
maankäyttöä. Vuokrasopimuksesta on neuvoteltu sekä yrittäjän A että
yrittäjän B yhteisissä neuvotteluissa.
Mainostalli Ky:n kanssa sovittava vuokrasopimus(luonnos) on tehty
aiempia teknisen lautakunnan päätöksiä mukaellen ja lautakunnan
hyväksymien vuokrausehtojen mukaisesti. Vuokrasopimukseen
esitettävä vuosivuokra on lautakunnan hyväksymien
mainospaikkavuokrien mukainen.
Vuokra-ajaksi esitetään 10 vuotta ja vuokra sidotaan indeksiin.
Mainostaulukaupan yhteydessä siirtyy sähköliittymä/sähkömittarikeskus
Mainostalli Ky:lle eli taululla on oma sähkökeskus.
Ehdotus sopimukseksi on liitteenä.
Lisätietoja: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436,
sami.suoknuuti(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh.
020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää tehdä liitteessä esitetyn sopimuksen
Mainostalli Ky:n kanssa mainostaulupaikan vuokraamisesta.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Liite[12]

Ulkomainostaulupaikan vuokrasopimus_Mainostalli Ky_Tela16112021
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Jussintien katusuunnitelma (31. kaupunginosa, Myllykoski)
6967/10.03.02.00/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 237

Valmistelija: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615
7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi
Kohteen vesihuolto ja katurakenteet ovat ikänsä ja kuntonsa vuoksi
uusimisen tarpeessa. Hanke toteutetaan vesilaitoksen (Kymen Vesi Oy)
kanssa ns. yhteishankkeena, jossa vesihuollon saneeraamisen
yhteydessä uusitaan kadun (n. 140 m) kuivatusjärjestelmät,
rakennekerrokset, päällysrakenteet sekä valaistus.
Kustannusarvio on 105 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun
ja rakennuttamisen kustannukset.
Alueella on voimassa oleva asemakaava.
Kohteen rakentamisen aloittaminen sisältyy vuoden 2022
investointisuunnitelmaan.
Katusuunnitelma (piirustusnumero 31-78.1) ja katusuunnitelmaselostus
ovat liitteenä.
Suunnitelma on ollut Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n
mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.-27.10.2021. Nähtävilläoloaikana ei
ole saapunut yhtään muistutusta.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615
9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja suunnittelupäällikkö
Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at)
kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Jussintien katusuunnitelman.
Suunnitelma määrätään tulemaan voimaan mahdollisesta
muutoksenhausta riippumatta (MRL 202 §).
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Mia Ylä-Outinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
____________

Liitteet

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

16.11.2021
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Jussintie_katusuunnitelma_Tela16112021
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Jussintie_suunnitelmaselostus_Tela16112021
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Revonkujan katusuunnitelma (31. kaupunginosa, Myllykoski)
6968/10.03.02.00/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 238

Valmistelija: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615
7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi
Kohteen vesihuolto ja katurakenteet ovat ikänsä ja kuntonsa vuoksi
uusimisen tarpeessa. Hanke toteutetaan vesilaitoksen (Kymen Vesi Oy)
kanssa ns. yhteishankkeena, jossa vesihuollon saneeraamisen
yhteydessä uusitaan kadun (n. 410 m) kuivatusjärjestelmät,
rakennekerrokset, päällysrakenteet sekä valaistus.
Kustannusarvio on 275 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun
ja rakennuttamisen kustannukset.
Alueella on voimassa oleva asemakaava.
Kohteen rakentamisen aloittaminen sisältyy vuoden 2022
investointisuunnitelmaan.
Katusuunnitelma (piirustusnumero 31-79.1) ja katusuunnitelmaselostus
ovat liitteenä.
Suunnitelma on ollut Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n
mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.-27.10.2021. Nähtävilläoloaikana ei
ole saapunut yhtään muistutusta.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615
9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja suunnittelupäällikkö
Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at)
kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Revonkujan katusuunnitelman.
Suunnitelma määrätään tulemaan voimaan mahdollisesta
muutoksenhausta riippumatta (MRL 202 §).
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Liitteet
Liite[15]

Revonkuja_katusuunnitelma_Tela16112021
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Marjakujan katusuunnitelma (24. kaupunginosa, Pilkanmaa)
4062/10.03.02.00/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 239

Valmistelija: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615
7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi
Kadun vesihuolto, katurakenteet ovat ikänsä ja kuntonsa vuoksi
uusimisen tarpeessa. Hanke toteutetaan vesilaitoksen (Kouvolan Vesi
Oy) kanssa ns. yhteishankkeena, jossa vesihuollon saneeraamisen
yhteydessä uusitaan kadun (n. 61 m) ja yhdistetyn jalankulku ja
pyörätien (n. 48 m) kuivatusjärjestelmät, rakennekerrokset,
päällysrakenteet sekä valaistus.
Kustannusarvio on 56 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun
ja rakennuttamisen kustannukset.
Alueella on voimassa oleva asemakaava.
Kohteen rakentamisen aloittaminen sisältyy vuoden 2023
investointisuunnitelmaan.
Katusuunnitelma (piirustusnumero 24-14.1) ja katusuunnitelmaselostus
ovat liitteenä.
Suunnitelma on ollut Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n
mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.-27.10.2021. Nähtävilläoloaikana ei
ole saapunut yhtään muistutusta.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615
9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja suunnittelupäällikkö
Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at)
kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Marjakujan katusuunnitelman.
Suunnitelma määrätään tulemaan voimaan mahdollisesta
muutoksenhausta riippumatta (MRL 202 §).
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

16.11.2021

Liitteet
Liite[17]

Marjakuja_katusuunnitelma_Tela16112021

Liite[18]
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Kukkapolun, Kukkakujan, Vuohipolun välillä Pilkanmaantie – Vuohipolku 6 ja Vuohikadun
välillä Kukkapolku- Vuohikatu 8 katusuunnitelma (24. kaupunginosa, Pilkanmaa)
4060/10.03.02.00/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 240

Valmistelija: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615
7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi
Alueen vesihuolto ja katurakenteet ovat ikänsä ja kuntonsa vuoksi
uusimisen tarpeessa. Hanke toteutetaan vesilaitoksen (Kouvolan Vesi
Oy) kanssa ns. yhteishankkeena, jossa vesihuollon saneeraamisen
yhteydessä uusitaan kadun (n. 520 m) kuivatusjärjestelmät,
rakennekerrokset, päällysrakenteet sekä valaistus.
Kustannusarvio on 364 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun
ja rakennuttamisen kustannukset.
Alueella on voimassa oleva asemakaava.
Kohteen rakentamisen aloittaminen sisältyy vuoden 2023
investointisuunnitelmaan.
Katusuunnitelma (piirustusnumero 24-13.1) ja katusuunnitelmaselostus
ovat liitteenä.
Suunnitelma on ollut Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n
mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.-27.10.2021. Nähtävilläoloaikana
saapui kolme muistutusta.
Muistutukset ovat esitetty oheismateriaalina.
Muistutus 1
Kukkapolku 2 kiinteistön mukaan ylempänä olevaa pihatietä ei ole
huomioitu suunnitelmassa. Lisäksi muistutuksessa kyseenalaistetaan
kiinteistön puoleisen kadun ja tontin rajan välisen ojapainanteen hyötyä
/ tarpeellisuutta tonttiliittymän ja Pilkanmaantien välisellä osalla.
Vastaus: Merkitään pihatie suunnitelmaan vastaamaan olemassa
olevaa tilannetta.
Muistutuksessa kysytään, saadaanko ojapainanneratkaisun
toteuttamisella joku hyöty aikaiseksi. Ohjeiden ja asetusten mukaan
katusuunnitelmassa tulee esittää mm. kuivatus ja hulevesien
johtaminen. Kaupungin näkemyksen mukaan ojapainanneratkaisu toimii
parhaiten kyseisessä kohdassa. Vaihtoehtoisena ratkaisuna olisi ollut
reunakivi kadun reunaan. Reunakiveä käytetään, mikäli painannetta ei
pystytä tilanpuutteen tai korkeusasemien vuoksi toteuttamaan.
Ojapainanneratkaisu toteuttaa parhaiten hulevesien hallinnan yleisiä
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tavoitteita, joita ovat mm. vesien imeyttäminen, haihduttaminen ja
viivyttäminen ennen kuin vedet johdetaan putkitettuun järjestelmään
(hulevesiviemäriverkko). Lisäksi painanne antaa talvisin lisätilavuutta
aurauslumille.
Muistutus 2
Kukkapolku 5 kiinteistö toivoo muistutuksessaan, että:
Katualueen reunan suunnitelmaa muutettaisiin pienemmäksi, jolloin
vanhat omenapuut saataisiin säilytettyä. Esitetyssä suunnitelmassa
katualueen reuna (viheralue) lohkaisee kohtuuttoman suuren ison osan
Kukkapolku 5:n ja Kukkakujan risteyksessä olevasta tontista.
Vastaus:
Liittymäalueen liikennevihreä- merkintää on mahdollista kaventaa
tehdyn uudelleentarkastelun perusteella. Kavennus tehdään siten, että
kadun reunaan varataan vapaata tilaa noin 2 m hulevesipainanteelle,
aurauslumille sekä maanalaiselle tekniikalle (mm. sähkö- ja
telekaapelit). Suunnitelman liikennevihreä-merkintään tehdään edellä
kuvatun suuruinen muutos. Koska kysymyksessä on vähäinen muutos,
suunnitelmaa ei tarvitse laittaa uudelleen nähtäville.
Muistutus 3
Kukkapolku 3 kiinteistö toivoo muistutuksessaan, että:
Läpiajo kiellettäisiin Pilkanmaantieltä Savipellontielle. Lisäksi kiinteistö
toivoo Pilkanmaantielle suojatietä, joka sijaitsisi Kukkapolun liittymästä
noin 20-30 metriä koulun suuntaan.
Vastaus:
Katusuunnitelmassa ei päätetä liikennemerkeistä. Toimivalta
liikennemerkkiasioissa kuuluu delegoituna liikenneinsinöörille. Läpiajon
kieltämisasia tutkitaan ja tarkastellaan kokonaisuutena
liikenteenohjaussuunnittelun yhteydessä samoin kuin suojatieasia.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615
9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja suunnittelupäällikkö
Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at)
kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Kukkapolun, Kukkakujan, Vuohipolun
välillä Pilkanmaantie – Vuohipolku 6 ja Vuohikadun välillä KukkapolkuVuohikatu 8 katusuunnitelman ja antaa muistutuksen tekijöille edellä
selostusosassa esitetyt vastaukset.
Suunnitelma määrätään tulemaan voimaan mahdollisesta
muutoksenhausta riippumatta (MRL 202 §).
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Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Liitteet
Liite[19
]

Kukkapolku_Kukkakuja_Vuohipolku_ja_Vuohikatu_KS_Tela16112021

Liite[20
]

Kukkapolku_Kukkakuja_Vuohipolku_ja_Vuohikatu_suunnitelmaselostus_Tela16112
021
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Teknisen lautakunnan kokoontumisaika ja -paikka kevätkaudella 2022
6604/00.02.03.01/2021
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 241

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Hallintosäännön 131 §:n mukaan toimielin päättää kokousten ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Tekninen lautakunta kokoontuu varsinaisena kokouksena läsnä kokouspaikalla tai sähköisenä kokouksena. (Hallintosääntö 128–129 §§:t).
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi; vs. hallintopalvelupäällikkö Janne Tapola, puh. 020
615 6594, janne.tapola(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta kokoontuu sähköisesti tai kaupungintalolla
parillisen viikon tiistaina klo 16. Kevätkauden 2022 kokouspäivät ovat
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6. ja
28.6.
Puheenjohtaja oikeutetaan päättämään kokouspaikasta tai sähköisestä
kokouksesta sekä poikkeuksista kokousaikaan.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

16.11.2021

19/2021

34 (43)

Tehdyt viranhaltijapäätökset
206/00.02.03.01/2020
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 242
,
Kaupungingeodeetti
Yleinen päätös
01.11.2021 § 96 Tonttijako 286-34-4047-1 (Tammenmäentie)
01.11.2021 § 97 Tonttijako 286-7-7041-1 (Ravilankaari)
Lisätietoja: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436,
sami.suoknuuti(at)kouvola.fi
Kaupungininsinööri
Yleinen päätös
03.11.2021 § 5 Oikaisuvaatimuspäätös ajoneuvon siirtopäätöksestä nro
2770 tehtyyn oikaisuvaatimukseen
Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Maankäyttöinsinööri
Yleinen päätös
28.10.2021 § 119 Lupa maa-alueen käyttöön kiinteistöllä 286-401-35-1
02.11.2021 § 120 Alueiden vuokraaminen tontista 286-23-160-1 ja
yleisestä alueesta 286-7-9906-0
Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Timo Lavi, puh. 020 615 6263,
timo.lavi(at)kouvola.fi
Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätös
02.11.2021 § 10 Suunnitteluinsinöörin vakituinen toimi (KVL-30-31-21)
(Tanja Kukkola)
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi
Ympäristöjohtaja
Hankintapäätös alle kynnysarvon
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10.11.2021 § 2 Trimble eServices, ympäristötoimen luvat -sovelluksen
hankinta
Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020 615 7900,
hannu.friman(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä Kuntalain 92 §:n mukaista
otto-oikeuttaan selostusosassa lueteltuihin viranhaltijapäätöksiin.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

16.11.2021

19/2021

36 (43)

Muut asiat
Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 243
,
Teknisen lautakunnan vastuulle kuuluvat hallintosäännön 29 §:n
asiat
Lautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii
mm. pelastuslain 30 §:n perusteella pelastuslaitoksen ja vesilaitosten
kanssa sovittavista asioista, maankäyttö- ja rakennuslain, ratalain,
raideliikennelain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetun lain, vesilain, kiinteistönmuodostamislain,
kiinteistörekisterilain, lunastuslain, liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain, yksityistielain, tieliikennelain, vesiliikennelain,
paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain ja ajoneuvojen siirtämisestä
annetun lain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta
muille toimielimille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.
Lautakunta huolehtii myös eläinsuojelulain 15 §:n nojalla
talteenotettujen eläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä tarvittavin
sopimuksin. Lautakunta tuottaa kaupunkikonsernille sisäisiin
palvelusopimuksiin perustuen mm. kiinteistön hoito- ja
kunnossapitopalveluja sekä ruoka-, puhtaus- ja logistiikkapalveluja.
Lautakunta arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden muiden kuin
vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta.
Lautakunta huolehtii mm. maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
annetun lain ja lomituspalvelulain mukaan kaupungille kuluvista
tehtävistä sekä muussa lainsäädännössä kunnan maaseutuhallinnolle
määrätyistä tehtävistä. Lisäksi lautakunta huolehtii osaltaan maaseudun
ja sen elinkeinojen kehittämisestä, maaseudun ja vapaa-ajan asutuksen
kansalaisosallistumisen järjestämisestä sekä vastaa kaupungille
kuuluvin osilta yksityistieverkon kehittämistehtävistä.
Liitteenä olevaan koosteeseen on koottu ja eritelty teknisen
lautakunnan tehtäviin liittyvä lainsäädäntö ja tiivistelmä toimenpiteistä.
Myös em. tehtäviin liittyviä sopimuksia on koosteen liitteenä.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi
Muut asiat:
Kouvolan Vesi Oy on tehnyt 4.11.2021 saapuneen esityksen hulevesien
hallinnasta.
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Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee tehdyn selvityksen ja muut asiat
tiedoksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
Liite[21]

Tekninen lautakunta_HS_29§_velvoitteet_Tela16112021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 230, § 231, § 232, § 233, § 241, § 242
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 234, § 235, § 236
Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai



etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kulutta kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta
Postiosoite:

PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite:

Torikatu 10, 3 krs. Kouvola

Sähköpostiosoite:

kirjaamo@kouvola.fi

Faksinumero:

020 615 3054

Puhelinnumero:

020 615 4003 tai 020 615 4801
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Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava


päätös, johon haetaan oikaisua



se, millaista oikaisua vaaditaan



millä perusteella oikaisua vaaditaan,

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan
kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite:

PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite:

Torikatu 10, 3 krs. Kouvola

Sähköpostiosoite:

kirjaamo@kouvola.fi

Faksinumero:

020 615 3054

Puhelinnumero:

020 615 6200

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon § 234, 235
17.11.2021, pöytäkirja kokonaisuudessaan 18.11.2021.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 237, § 238, § 239, § 240
Valitusosoitus
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite:

PL 1744, 70101 Kuopio

Käyntiosoite:

Minna Canthin katu 64, Kuopio

Sähköposti:

ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero:

02956 42501

Puhelinnumero:

02956 42500

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma - pe klo 8 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


päätös, johon haetaan muutosta,



miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja



mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan,
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä


päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä,



todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta



asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa
1455/2015 ja oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu on
260 euroa. Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan
kaupungin kirjaamosta.
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