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13.12.2017 klo 16:00 - 17:30
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Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala
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Luettelon mukaan

Pykälät

90 - 105

Allekirjoitukset

____.____.2017

____.____.2017

Kirsi Seppälä
puheenjohtaja
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sihteeri
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Ilpo Puolakka
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Joonas Honkimaa (§ 100)

Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
kaupungin verkkosivuilla torstaina 21.12.2017
Todistaa

Mervi Suomalainen
pöytäkirjanpitäjä
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Jäsenet

Muut

Seppälä Kirsi

puheenjohtaja

Puolakka Ilpo

varapuheenjohtaja

Hietanen Seija

jäsen

Honkimaa Joonas

jäsen

Pyötsiä Johanna

jäsen

Taskinen Hannu

jäsen

Honni Teija

varajäsen

Mäkynen Anri

varajäsen

Viholainen Lotta

Nuvan edustaja

Vainio Vesa

poistui klo 16.45

Järvinen Ritva

kaupunginhallituksen
edustaja
maaseutupalvelujen
päällikkö
tekninen assistentti

Portaankorva Petteri

kehitysjohtaja

saapui klo 16.15

Talvisto Markku

yksityistiekoordinaattori

Vuorentausta-Helin Tarja

lomituspalvelujohtaja

Suomalainen Mervi

sihteeri

Helkala Maarit

jäsen

Luukko Emma

jäsen

Porkka Sami

jäsen

Solio Anniina

Nuvan edustaja

Anttila Minna

Poissa

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Mala § 90
Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa
on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin
asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä
sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa
on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen
kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
Maaseutulautakunta päätti 23.8.2017 § 46, että kokouskutsu toimitetaan
sähköisesti lautakunnan jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus. Paperitulosteet jaetaan kokouksessa.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Mala § 91
Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Maaseutulautakunta päätti 23.8.2017 § 40, että maaseutulautakunnan
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunnan kokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Maaseutulautakunnan päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Puolakka ja Johanna Pyötsiä.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Perusparannusavustus valtion avustuspäätöksen saaneelle Ahola-Rompun yksityistielle
186/02.04.02/2017
Mala § 92
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunnan talousarviossa on vuodelle
2017 varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 500.000 €:n määräraha, joka on samansuuruinen kuin vuonna 2016. Tästä samasta määrärahasta on jaettava tämän vuoden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.
Kouvolan kaupungin myöntämät perusparannusavustukset esitetään jaettavaksi niille teille, jotka täyttävät Kouvolan kaupungin yksityisteille asettamat perusparannusavustuksen myöntämiselle mainitut kriteerit.
Tässä pykälässä käsitellään perusparannusavustusten myöntämistä niille
teille, jotka ovat hakeneet ELY-keskuksen parantamisavustusta. Näitä
tiekuntia on seitsemän: Ahola-Rompun, Karjalankulman, Kekäleniemen,
Porkan, Pyörylän, Ronnin ja Wredebyn yksityistiet.
Maaseutulautakunta on tehnyt 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 37 perusparannusavustuksien ehdollisen myöntämispäätöksen valtion avustuspäätöstä hakeneille yksityisteille. Lopullista esitystä ei voitu tehdä ennen
kuin tiedetään ELY-keskuksen päätös parantamisavustuksien jakamisesta
vuodelle 2017.
Hankkeita on esitetty avustettavaksi myöntämällä Kouvolan kaupungin perusparannusavustusta 10 % - 20 % hyväksytyistä kustannusarvioista sillä
edellytyksellä, että vuoden 2017 yksityistieavustusmäärärahaa on vielä
jäljellä, kun nämä hankkeet tänä vuonna valmistuvat.
Niille tiekunnille, joiden hakemuksista ELY-keskus ei ole tehnyt tähän
mennessä päätöstä, ei jaeta kaupungin avustusta vuoden 2017
yksityistieavustusmäärärahasta.
Ely-keskus on tehnyt 12.8. 2017 avustuspäätöksen Wredebyn yksityistien
parantamisavustuksesta ja maaseutulautakunta on 12.6.2017 pidetyssä
kokouksessa § 69 myöntänyt Wredebyn yksityistielle perusparannusavusta 20 % hankkeen kustannusarviosta kuitenkin enintään 11.726 €.
ELY-keskus on tehnyt 25.8.2017 avustuspäätöksen Ahola-Rompun yksityistielle myöntämällä YksTL 93-94 § mukaisesti tien parantamiseen valtionavustusta tiekunnan rummun uusimiseen. Hankkeen kustannusarvioksi
ELY-keskus hyväksyy 24.006 €, josta avustus on 50 % hyväksytyistä
kustannuksista, kuitenkin enintään 12.003 €.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta myöntää Ahola-Rompun yksityistielle enintään 20 % perusparannusavustuksen, kuitenkin enintään 4.801,20 €.
Perusparannusavustuksien myöntäminen valtion avustuspäätöksen
saaneille yksityisteille on liitteenä 1.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää Ahola-Rompun yksityistielle perusparannusavustusta 20 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 4 801,20 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.

1

ptk. tark.

Perusparannusavustukset 2017: ELY:n ja kaupungin
avustamat, malan käsittely 13.12.2017

ptk. tark.
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Perusparannusavustus valtion avustuspäätöksen saaneelle Kekäleniemen yksityistielle
186/02.04.02/2017
Mala § 93
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunnan talousarviossa on vuodelle
2017 varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 500.000 €:n määräraha, joka on samansuuruinen kuin vuonna 2016. Tästä samasta määrärahasta on jaettava tämän vuoden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.
Kouvolan kaupungin myöntämät perusparannusavustukset esitetään jaettavaksi niille teille, jotka täyttävät Kouvolan kaupungin yksityisteille asettamat perusparannusavustuksen myöntämiselle mainitut kriteerit.
Tässä pykälässä käsitellään perusparannusavustusten myöntämistä niille
teille, jotka ovat hakeneet ELY-keskuksen parantamisavustusta. Näitä
tiekuntia on seitsemän: Ahola-Rompun, Karjalankulman, Kekäleniemen,
Porkan, Pyörylän, Ronnin ja Wredebyn yksityistiet.
Maaseutulautakunta on tehnyt 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 37 perusparannusavustuksien ehdollisen myöntämispäätöksen valtion avustuspäätöstä hakeneille yksityisteille. Lopullista esitystä ei voitu tehdä ennen
kuin tiedetään ELY-keskuksen päätös parantamisavustuksien jakamisesta
vuodelle 2017.
Hankkeita on esitetty avustettavaksi myöntämällä Kouvolan kaupungin perusparannusavustusta 10 % - 20 % hyväksytyistä kustannusarvioista sillä
edellytyksellä, että vuoden 2017 yksityistieavustusmäärärahaa on vielä
jäljellä, kun nämä hankkeet tänä vuonna valmistuvat.
Niille tiekunnille, joiden hakemuksista ELY-keskus ei ole tehnyt tähän
mennessä päätöstä, ei jaeta kaupungin avustusta vuoden 2017 yksityistieavustusmäärärahasta.
Ely-keskus on tehnyt 12.8. 2017 avustuspäätöksen Wredebyn yksityistien
parantamisavustuksesta ja maaseutulautakunta on 12.6.2017 pidetyssä
kokouksessa § 69 myöntänyt Wredebyn yksityistielle perusparannusavusta 20 % hankkeen kustannusarviosta kuitenkin enintään 11.726 €.
ELY-keskus on tehnyt 11.8.2017 avustuspäätöksen Kekäleniemen yksityistielle myöntämällä YksTL 93-94 § mukaisesti tien parantamiseen valtionavustusta tiekunnan rumpujen uusimiseen, kuivatuksen, kantavuuden
ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Hankkeen kustannusarvioksi
ELY-keskus hyväksyy 45 115 €, josta avustus on 50 % hyväksytyistä
kustannuksista, kuitenkin enintään 22 557 €.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta myöntää Kekäleniemen yksityistielle enintään 20 % perusparannusavustuksen, kuitenkin
enintään 9 023 €.
Perusparannusavustuksien myöntäminen valtion avustuspäätöksen saaneille yksityisteille on liitteenä 1.
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ptk. tark.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää Kekäleniemen yksityistielle perusparannusavustusta 20 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 9 023 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.

1

ptk. tark.

Perusparannusavustukset 2017: ELY:n ja kaupungin
avustamat, malan käsittely 13.12.2017

ptk. tark.
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Lisäavustushakemus Harju-Mettälän yksityistien perusparannushankkeelle
186/02.04.02/2017
Mala § 94
Maaseutulautakunta myönsi 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 36 vuoden 2017 perusparannusavustukset yhteensä 75 284,84 € sekä 13.9.2017
§ 68 pidetyssä kokouksessaan 2 550 €, kokonaissumma yhteensä 77
834,84 € vain kaupungin avustusta saaville yksityisteille. Tällöin lautakunta
hyväksyi Harju-Mettälän yksityistien perusparannushankkeen kustannusarvioksi 14 384,00 € ja myönsi avustusta 30 % hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta kuitenkin enintään 4 315,20 €. Hankkeena on kantavuuden
ja turvallisuuden parantaminen sekä ojien ja rumpujen uusiminen.
Tiemestari Mikko Virtanen on 13.11.2017 tarkastanut hankkeen ja todennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin paitsi,
että kustannusarvio on ylittynyt 616,00 €:lla. Avustuskelpoiset kustannukset hyväksytään vain 15 000 € asti. Ylitys on kuitenkin tapahtunut
hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Ylitykseen (616,00 €) on hankkeen vetäjä Tenho Raussi hakenut maaseutulautakunnalta 24.10.2017 päivätyllä hakemuksella lisää kaupungin
myöntämää perusparannusavustusta.
Maaseutulautakunta on 12.1.2017 pidetyssä kokouksessa § 3 hyväksynyt
yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2017 ja siellä perusparannusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 500 €
kustannusarvion ylityksen hyväksymisen.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Harju-Mettälän yksityistien perusparannushankkeen 616,00 € ylityksen alkuperäisen suunnitelman mukaisena ja avustaa sitä 30 % eli 184,80 €.
Toteutuneet hyväksytyt kustannukset
Kustannusarvio
Kustannusarvion ylitys

16 036,68 €
14 384,00 €
616,00 €

(kustannusarvion raja 15 000 €)

Ehdotettu avustus 30 % ylityksestä

184,80 €

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Harju-Mettälän yksityistien perusparannushankkeeseen v. 2017 siten, että tiemestarin hyväksymä kustannusarvion lisäys on 616,00 € ja avustus tälle osuudelle on enintään 30
% ja 184,80 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Lisäavustushakemus Husunkulman yksityistien perusparannushankkeelle
186/02.04.02/2017
Mala § 95
Maaseutulautakunta myönsi 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 36 vuoden 2017 perusparannusavustukset yhteensä 75 284,84 € sekä 13.9.2017
§ 68 pidetyssä kokouksessaan 2 550 €, kokonaissumma yhteensä 77
834,84 € vain kaupungin avustusta saaville yksityisteille. Tällöin lautakunta
hyväksyi Husunkulman yksityistien perusparannushankkeen
kustannusarvioksi 6 042,00 € ja myönsi avustusta 30 % hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta kuitenkin enintään 1 812,60 €. Hankkeena on
tien oikaisu ja pengerrys sekä kahteen kohtaan kaiteiden lisäys.
Tiemestari Jouni Kettunen on 28.11.2017 tarkastanut hankkeen ja todennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin paitsi,
että kustannusarvio on ylittynyt 654,77 €:lla. Ylitys on kuitenkin tapahtunut
hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Ylitykseen (654,77 €) on hankkeen vetäjä Tenho Raussi hakenut maaseutulautakunnalta 20.11.2017 päivätyllä hakemuksella lisää kaupungin
myöntämää perusparannusavustusta.
Maaseutulautakunta on 12.1.2017 pidetyssä kokouksessa § 3 hyväksynyt
yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2017 ja siellä perusparannusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 500 €
kustannusarvion ylityksen hyväksymisen.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Husunkulman yksityistien perusparannushankkeen 654,77 € ylityksen alkuperäisen suunnitelman mukaisena ja avustaa sitä 30 % eli 196,43 €.
Toteutuneet hyväksytyt kustannukset
Kustannusarvio
Kustannusarvion ylitys
Ehdotettu avustus 30 % ylityksestä

6696,77 €
6042,00 €
654,77 €
196,43 €

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Husunkulman yksityistien perusparannushankkeeseen v. 2017 siten, että tiemestarin hyväksymä kustannusarvion lisäys on 654,77 € ja avustus tälle osuudelle on enintään 30
% ja 196,43 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Lisäavustushakemus Rantakunnan yksityistien perusparannushankkeelle
186/02.04.02/2017
Mala § 96
Maaseutulautakunta myönsi 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 36 vuoden 2017 perusparannusavustukset yhteensä 75 284,84 € sekä 13.9.2017
§ 68 pidetyssä kokouksessaan 2 550 €, kokonaissumma yhteensä 77
834,84 € vain kaupungin avustusta saaville yksityisteille. Tällöin lautakunta
hyväksyi Rantakunnan yksityistien perusparannushankkeen
kustannusarvioksi 13 315,12 € ja myönsi avustusta 30 % hankkeen
hyväksytystä kustannusarviosta kuitenkin enintään 3 994,54 €. Hankkeena
on rumpujen korjaus Rantakunnantiellä (3 kpl).
Tiemestari Jouni Kettunen on 27.11.2017 tarkastanut hankkeen ja todennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin paitsi,
että kustannusarvio on ylittynyt 1 325,73 €:lla. Ylitys on kuitenkin tapahtunut hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Ylitykseen (1 325,73 €) on hankkeen vetäjä Kari Niemi hakenut maaseutulautakunnalta 30.11.2017 sähköpostiviestillä lisää kaupungin myöntämää
perusparannusavustusta.
Maaseutulautakunta on 12.1.2017 pidetyssä kokouksessa § 3 hyväksynyt
yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2017 ja siellä perusparannusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 500 €
kustannusarvion ylityksen hyväksymisen.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Rantakunnan yksityistien perusparannushankkeen 1 325,73 € ylityksen alkuperäisen suunnitelman mukaisena ja avustaa sitä 30 % eli 397,72 €.
Toteutuneet hyväksytyt kustannukset
Kustannusarvio
Kustannusarvion ylitys
Ehdotettu avustus 30 % ylityksestä

14 640,85 €
13 315,12 €
1 325,73 €
397,72 €

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Rantakunnan yksityistien perusparannushankkeeseen v. 2017 siten, että tiemestarin hyväksymä kustannusarvion lisäys on 1 325,73 € ja avustus tälle osuudelle on enintään
30 % ja 397,72 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Lisäavustushakemus Sopen yksityistien perusparannushankkeelle
186/02.04.02/2017
Mala § 97
Maaseutulautakunta myönsi 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 36 vuoden 2017 perusparannusavustukset yhteensä 75 284,84 € sekä 13.9.2017
§ 68 pidetyssä kokouksessaan 2 550 €, kokonaissumma yhteensä 77
834,84 € vain kaupungin avustusta saaville yksityisteille. Tällöin lautakunta
hyväksyi Sopen yksityistien perusparannushankkeen kustannusarvioksi 9
118,00 € ja myönsi avustusta 30 % hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta kuitenkin enintään 2 735,40 €. Hankkeena on kantavuuden
parantaminen sekä ojien ja rumpujen uusiminen.
Tiemestari Mikko Virtanen on 13.11.2017 tarkastanut hankkeen ja todennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin paitsi,
että kustannusarvio on ylittynyt 1 269,43 €:lla. Ylitys on kuitenkin tapahtunut hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Ylitykseen (1 269,43 €) on hankkeen vetäjä Tenho Raussi hakenut maaseutulautakunnalta 30.11.2017 päivätyllä hakemuksella lisää kaupungin
myöntämää perusparannusavustusta.
Maaseutulautakunta on 12.1.2017 pidetyssä kokouksessa § 3 hyväksynyt
yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2017 ja siellä perusparannusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 500 €
kustannusarvion ylityksen hyväksymisen.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Sopen
yksityistien perusparannushankkeen 1 269,43 € ylityksen alkuperäisen
suunnitelman mukaisena ja avustaa sitä 30 % eli 380,83 €.
Toteutuneet hyväksytyt kustannukset
Kustannusarvio
Kustannusarvion ylitys
Ehdotettu avustus 30 % ylityksestä

10 387,43 €
9 118,00 €
1 269,43 €
380,83 €

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Sopen yksityistien perusparannushankkeeseen v. 2017 siten, että tiemestarin hyväksymä kustannusarvion lisäys on 1 269,43 € ja avustus tälle osuudelle on enintään 30 % ja
380,83 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Lisäavustushakemus Teuroisten yksityistien perusparannushankkeelle
186/02.04.02/2017
Mala § 98
Maaseutulautakunta myönsi 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 36 vuoden 2017 perusparannusavustukset yhteensä 75 284,84 € sekä 13.9.2017
§ 68 pidetyssä kokouksessaan 2 550 €, kokonaissumma yhteensä 77
834,84 € vain kaupungin avustusta saaville yksityisteille. Tällöin lautakunta
hyväksyi Teuroisten yksityistien perusparannushankkeen
kustannusarvioksi 10 585,00 € ja myönsi avustusta 30 % hankkeen
hyväksytystä kustannusarviosta kuitenkin enintään 3 175,50 €. Hankkeena
on kantavuuden parantaminen sekä ojien ja rumpujen uusiminen.
Tiemestari Mikko Virtanen on 13.11.2017 tarkastanut hankkeen ja todennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin paitsi,
että kustannusarvio on ylittynyt 2 341,00 €:lla. Ylitys on kuitenkin tapahtunut hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Ylitykseen (2 341,00 €) on hankkeen vetäjä Tenho Raussi hakenut maaseutulautakunnalta 24.10.2017 päivätyllä hakemuksella lisää kaupungin
myöntämää perusparannusavustusta.
Maaseutulautakunta on 12.1.2017 pidetyssä kokouksessa § 3 hyväksynyt
yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2017 ja siellä perusparannusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 500 €
kustannusarvion ylityksen hyväksymisen.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Teuroisten yksityistien perusparannushankkeen 2 341,00 € ylityksen alkuperäisen suunnitelman mukaisena ja avustaa sitä 30 % eli 702,30 €.
Toteutuneet hyväksytyt kustannukset
Kustannusarvio
Kustannusarvion ylitys
Ehdotettu avustus 30 % ylityksestä

12 926,00 €
10 585,00 €
2 341,00 €
702,30 €

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Teuroisten yksityistien perusparannushankkeeseen v. 2017 siten, että tiemestarin hyväksymä kustannusarvion lisäys on 2 341,00 € ja avustus tälle osuudelle on enintään 30 %
ja 702,30 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Lisäavustushakemus Vilkkilän yksityistien perusparannushankkeelle
186/02.04.02/2017
Mala § 99
Maaseutulautakunta myönsi 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 36 vuoden 2017 perusparannusavustukset yhteensä 75 284,84 € sekä 13.9.2017
§ 68 pidetyssä kokouksessaan 2 550 €, kokonaissumma yhteensä 77
834,84 € vain kaupungin avustusta saaville yksityisteille. Tällöin lautakunta
hyväksyi Vilkkilän yksityistien perusparannushankkeen kustannusarvioksi
6 092,00 € ja myönsi avustusta 30 % hankkeen hyväksytystä
kustannusarviosta kuitenkin enintään 1 827,60 €. Hankkeena on
kantavuuden parantaminen Keskorven mäessä.
Tiemestari Mikko Virtanen on 14.11.2017 tarkastanut hankkeen ja todennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin paitsi,
että kustannusarvio on ylittynyt 640,15 €:lla. Ylitys on kuitenkin tapahtunut
hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Ylitykseen (640,15 €) on hankkeen vetäjä Hannu Reijula hakenut maaseutulautakunnalta 25.10.2017 päivätyllä sähköpostiviestillä lisää kaupungin
myöntämää perusparannusavustusta.
Maaseutulautakunta on 12.1.2017 pidetyssä kokouksessa § 3 hyväksynyt
yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2017 ja siellä perusparannusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 500 €
kustannusarvion ylityksen hyväksymisen.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Vilkkilän yksityistien perusparannushankkeen 640,15 € ylityksen alkuperäisen
suunnitelman mukaisena ja avustaa sitä 30 % eli 192,05 €.
Toteutuneet hyväksytyt kustannukset
Kustannusarvio
Kustannusarvion ylitys
Ehdotettu avustus 30 % ylityksestä

6732,15 €
6092,00 €
640,15 €
192,05 €

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Vilkkilän yksityistien perusparannushankkeeseen v. 2017 siten, että tiemestarin hyväksymä kustannusarvion lisäys on 640,15 € ja avustus tälle osuudelle on enintään 30 % ja
192,05 €.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Yksityisteiden perusparannusavustuksien lisäjako vuonna 2017 (vain kaupungin avustusta
saaneet yksityistiet)
Mala § 100
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunnan talousarviossa on vuodelle
2017 varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 500.000 €:n määräraha, joka on samansuuruinen kuin vuonna 2016. Tästä samasta määrärahasta on jaettava tämän vuoden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.
Kouvolan kaupungin myöntämät perusparannusavustukset esitetään jaettavaksi niille teille, jotka täyttävät Kouvolan kaupungin yksityisteille asettamat perusparannusavustuksen myöntämiselle mainitut kriteerit.
Maaseutulautakunta on 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa § 35 myöntänyt
vuoden 2017 yksityisteiden kunnossapitoon 400.496,19 € ja Naaran
yksityistielle tien tekemän oikaisuvaatimuksen perusteella 702,00 € lisää
avustusta 23.8.2017 pidetyssä kokouksessa § 51.
Näin tämän vuoden perusparannusavustuksien määrärahaksi jäi
98.801,81 € jaettavaksi. Tästä määrärahasta lautakunta jakoi 17.5.2017
pidetyssä kokouksessa, § 36 pelkästään kaupungin avustusta saaville
yksityisteille perusparannusavustuksina yhteensä 75.284,84 € sekä
13.9.2017 § 68 pidetyssä kokouksessaan vielä 2.550 € eli yhteensä 77
834,84 €.
Edelleen maaseutulautakunta myöntää tässä kokouksessa lisäavustusta
niille kaupungin avustamille yksityisteille, jotka ovat ylittäneet kustannusarvionsa hyväksyttävästi vähintään 500 €:lla, eli yhteensä 2.054,12 €
Lisäksi maaseutulautakunta on myöntänyt Ely-keskuksen ja kaupungin
avustamille kohteille perusparannusavustusta 12.6.2017 pidetyssä kokouksessa, § 69 Wredebyn yksityistielle 11.726,00 € ja tässä kokouksessa Ahola-Rompun yksityistielle 4.801,20 € ja Kekäleniemen yksityistielle
9.023,00 €.
Näiden päätösten ja joidenkin perusparannushankkeiden peruuntumisien
ja kustannusarvioiden alituksien yht. 16.470,59 € jälkeen on yksityisteiden
avustusmäärärahasta jaettavana vielä 9.833,24 €.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta myöntää tämän
avustusmäärärahan lisäavustusmäärärahana vain kaupungin avustusta
tänä vuonna saaneille yksityisteille liitteen 2 mukaisesti.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää liitteen 2 mukaisesti 4 % lisäavustusta
vuonna 2017 vain kaupungin perusparannusavustusta saaneille
yksityisteille.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Maaseutulautakunnan päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Varajäsen Anri Mäkynen saapui kokoukseen klo 16.20 ennen tämän asian
käsittelyä ja päätöksentekoa.
Ilpo Puolakka (Sulansalmen yksityistie, sisarenpoika tienhoitokunnan
puheenjohtaja) ja Johanna Pyötsiä (Hannulan yksityistie, puoliso
tienhoitokunnan puheenjohtaja) ilmoittivat jääviytensä, eivätkä
osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.
Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hietanen ja
Joonas Honkimaa.
____________
Liitteet

pj.

2

ptk. tark.

Perusparannusavustushakemusten lisäavustukset 2017 - vain
kaupungin avustamat

ptk. tark.
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Lomituspalvelujen kuntatarkastukseen liittyvä selvitys Maatalousyrittäjien Eläkelaitokselle
317/14.03.01/2017
Mala § 101
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) on tehnyt kuntatarkastuksen Kouvolan paikallisyksikköön koskien maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämistä. Tarkastus tehtiin 4.11.2016.
Mela on pyytänyt 15.9.2017 ko. tarkastukseen liittyen selvitystä Kouvolan
paikallisyksiköltä palveluiden taloudelliseen järjestämiseen liittyvistä suunnitelluista ja toteutuneista toimenpiteistä. Selvitys on pyydetty antamaan
viimeistään 31.12.2017 mennessä.
Mela edellyttää, että Kouvolan paikallisyksikkö toteuttaa toimenpiteitä lomituspalvelujen järjestämiseksi taloudellisesti. Tämä edellyttää mm. sitä, että
lomittajien määrä on mitoitettu oikein suhteessa lomituksen kysyntään.
Myös työvuorosuunnittelulla on keskeinen merkitys toiminnan kustannustehokkaassa järjestämisessä.
Lomituspalvelujohtaja on laatinut selvityksen suunnitelluista ja toteutuneista toimenpiteistä kuntatarkastusraportin havaintoja apuna käyttäen.
Selvitys on esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja: Lomituspalvelujohtaja Tarja Vuorentausta-Helin, puh. 020 615
4726, tarja.vuorentausta-helin(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta merkitsee tiedoksi lomituspalvelujohtajan laatiman
maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämistä koskevan
kuntatarkastuksen tulokseen liittyvän selvityksen Maatalousyrittäjien
eläkelaitokselle.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kylien neuvottelukunnan kokoonpanon ja toimintaohjeen vahvistaminen
1880/00.01.03/2017
Mala § 102
Kaupunginhallitus on 11.9.2017 § 255 päättänyt, että kylien
neuvottelukunnan toimintaa jatketaan ja nimennyt kaupungin edustajiksi
Joonas Honkimaan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo Nybergin, Miia Wittingin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Birgit
Koskelan sekä Kirsi Seppälän ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Maija Lehtomäen.
Kylät ovat esittäneet omat edustajansa kylien neuvottelukuntaan, joka on
kokoontunut 19.10.2017. Kokouksessa on käsitelty mm. kylien
neuvottelukunnan toimintaohje (§ 14) ja valittu puheenjohtajisto (§10).
Neuvottelukuntaa on täydennetty vielä kokouksessa ja sen jälkeen (§ 11).
Maaseutulautakunta vahvistaa kylien neuvottelukunnan kokoonpanon ja
toimintaohjeen.
Kylien neuvottelukunnan kokoonpano on liitteenä 3.
Toimintaohje on liitteenä 4.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta vahvistaa liitteen 3 mukaisen kylien neuvottelukunnan
kokoonpanon ja liitteen 4 mukaisen toimintaohjeen.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi todettiin, että ne kylät, joille ei ole vielä nimetty edustajia, voivat
tehdä sen myöhemmin vuoden aikana.
Kaupunginhallituksen edustaja Vesa Vainio poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 16.45 .
____________
Liitteet

pj.

3
4

ptk. tark.
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Kylien neuvottelukunnan toimintaohje
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Vapaa-ajanasukastoimikunnan kokoonpanon ja toimintaohjeen vahvistaminen
943/00.01.03/2017
vapastmk 20.10.2017 § 13
Kouvolan kaupunginhallitus nimesti kokouksessa 11.09.2017 § 256
edustajiksi vapaa-ajan asukastoimikuntaan Seija Hietasen ja hänelle
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kiia Piepposen, Birgit Koskelan ja
hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miia Wittingin sekä Sami Porkan
ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kimmo Jokirannan.
Jaalan kesäneuvosto on nimennyt edustajakseen Riitta Rinta-Filppulan ja
hänen varajäsenekseen Heikki Spoofin. Valkeala klubi on nimennyt
edustajakseen Vaito Niinisalon ja hänen varaedustajakseen Jaakko
Janhusen.
Kouvolan vapaa-ajan asukkaat ry on valinnut vapaa-ajan
asukasedustajaksi Jaalasta Martti Lylyn ja hänen varajäsenekseen Leena
Raudusojan, toiseksi edustajaksi Raimo Tuomisen, jolle varajäsen ja
kolmas Jaalan edustaja valitaan myöhemmin. Valkealan edustajaksi on
valittu Anita Antskog-Karstinen, hänen varajäsenekseen Leena Pekkonen,
toiseksi edustajaksi Eeva Artimon, jolle varajäsen valitaan myöhemmin,
kolmanneksi edustajaksi Tuomo Pulsa ja hänen varajäsenekseen Pirjo
Piensalmi. Kuusankosken edustajaksi on valittu Erkki Pöyhönen ja hänen
varajäsenekseen Alvi Lempinen. Anjalankosken alueen edustajaksi on
valittu Kari Valtonen ja hänen varajäsensä valitaan myöhemmin. Elimäen
alueen edustajaksi on valittu Kari T. Ahonen ja hänen varajäsenekseen
Kaarina Dromberg.
Kouvolan vapaa-ajanasukkaat ry sihteerillä on oikeus osallistua
kokouksiin.
Maaseutulautakunta vahvistaa kokoonpanon.
Ehdotus:
Todetaan toimikunnan kokoonpano.
Vapaa-ajan asukastoimikunnan päätös:
Kouvolan vapaa-ajan asukkaat ry:n esityksestä toimikunnan kokoon
panoon lisättiin Jaalan edustajaksi Mauri Seppä ja varajäseneksi Helena
Tuominen. Todettiin toimikunnan kokoonpano.
___________
Mala § 103
Vapaa-ajanasukastoimikunta on nimennyt kokouksessaan 20.10.2017, §
13 toimikunnan jäsenet ja varajäsenet. Samassa kokouksessa, § 18
kohdalla on käsitelty toimikunnan toimintaohjetta.
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Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimintaohjeessa puitteet toiminnalle
9.9.2013 § 310. Muutoin työskentelytapa on vapaamuotoinen, koska
toimikunnalle ei ole lakisääteisiä, delegoituja tai kaupungin varojen
käyttöön liittyviä tehtäviä.
Maaseutulautakunta vahvistaa toimikunnan kokoonpanon ja liitteenä 5
olevan toimintaohjeen.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta vahvistaa vapaa-ajan asukastoimikunnan
kokoonpanon selosteosassa kerrotun mukaisesti sekä liitteen 5 mukaisen
toimintaohjeen.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.
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Maaseutulautakunnan kokoontumisajat vuoden 2018 kevätkaudelle
372/00.01.03/2017
Mala § 104
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 hyväksymän hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 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.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla mikäli mahdollista vähintään neljä päivää
ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
Maaseutulautakunta on kokoontunut kaudella 2013-2017 kerran kuukaudessa lukuunottamatta heinäkuuta maaseutupalvelujen kokoushuoneessa,
os. Vartiotie 4.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta tekee päätöksen vuoden 2018 kevätkauden kokousajoista sekä kokouskutsun lähettämisestä.
Maaseutulautakunnan päätös:
Maaseutulautakunnan kevätkauden kokouspäivät ovat pääsääntöisesti
kuukauden 2. keskiviikko, poikkeuksena tammikuun 3. tiistai.
Kokouspäivät:
16.1.2018
14.2.2018
14.3.2018
11.4.2018
9.5.2018
13.6.2018
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Maaseutulautakunta

§ 105

10/2017

221

13.12.2017

Ilmoitusasiat
Mala § 105
Saapuneet kirjeet:
Kaupunginhallitus 06.11.2017 § 311
Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston sille toimittamat
valtuustoaloitteet valmisteltavaksi asianomaiselle toimialalle. Toimialan
toimielimen tulee antaa aloitteeseen vastaus kuuden kuukauden kuluessa
aloitteen vastaanottamisesta. Vastauksessa on ilmoitettava, mihin
toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty. Vastaus annetaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle, joka antaa sen tiedoksi edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginhallitus 06.11.2017 § 312
Kaupunginhallitus päätti, että sen toimivaltaan ja alaiseen toimintaan
kuuluvat kuntalaisaloitteet ja aloitteiden perusteella suoritetut toimenpiteet
tuodaan tiedoksi kolme kertaa vuodessa (huhtikuussa, elokuussa ja
joulukuussa) ja että sen toimivaltaan ja alaiseen toimintaan kuuluvat
kuntalaisaloitteet tulee käsitellä kuuden kuukauden kuluessa
vastaanottamisesta.
Viestintävirasto 22.11.2017
Päätös tuen maksamisesta Verla-Sydänmaan laajakaistahankkeelle.
Kokoukset:
- 4.10.2017 Yksityistiejaoston järjestäytymiskokous
- 8.11.2017 Yksityistiejaosto, tietoimitus, Räyhynsalmen yksityistien
perustaminen Kouvolan kaupungin Jaalan ja Palojärven kylissä sijaitseville
Räyhynsalmen-, Räteen- ja Räteenlahdenteille.
- 25.11.2017 Yksityistiejaosto, Hirvensuon yksityistien valitusasian
käsittely
Muut ilmoitusasiat:
Maaseutupalvelujen kuukausikatsaus 1-10/2017
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 90, 91, 104 ja 105 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 92-103 §:t.
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 välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin maaseutupalvelujen
Vartiotien toimipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
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
maaseutulautakunta.
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Vartiotie 4, 45100 Kouvola
maaseutupalvelut@kouvola.fi
020 615 7826 tai 020 615 4720

Toimiston aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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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 maaseutupalvelujen Vartiotien toimipisteestä.
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Vartiotie 4, 45100 Kouvola
maaseutupalvelut@kouvola.fi
020 615 7826 tai 020 615 4720

Toimiston aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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