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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Mala § 24
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. Kokous kutsussa
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:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Mala § 25
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.
Maaseutulautakunta päätti 9.5.2018 § 23, että pöytäkirjan hyväksymisessä
ja tarkastamisessa on mahdollista menetellä siten, että pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja
pöytäkirjan tarkastajille ja nämä vastaavat sähköpostitse.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunnan kokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Maaseutulautakunnan päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Helkala ja Joonas Honkimaa.
____________
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Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen
Mala § 26
Kouvolan kaupungin päätöksentekoelimistä lautakunnat siirtyvät
sähköiseen kokoushallintaan alkukesän 2019 aikana asiasta pidettävän
koulutuksen jälkeen.
Sähköinen kokoushallinta koskee lautakuntien varsinaisia jäseniä,
kaupunginhallituksen edustajaa, esittelijää ja sihteeriä. Em. henkilöille ei
jaeta enää paperitulosteita.
Muille kuin edellä mainituille, joilla on maaseutulautakunnan kokouksissa
läsnä- ja puheoikeus - tai velvollisuus (nuorisovaltuuston edustajat,
varajäsenet ja asiantuntijat), toimitetaan esityslistat edelleen
maaseutulautakunnan 23.8.2017 § 46 tekemän päätöksen mukaisesti
sähköisesti ja paperitulosteet jaetaan kokouksessa.
Maaseutulautakunnalle sähköisen kokoushallinnan järjestelmän koulutus
pidetään 8.5.2019 ja järjestyksessä seuraava kokous koulutuksen jälkeen
on 12.6.2019. Jos kokous siirtyy, pidetään se kuitenkin kesäkuun loppuun
mennessä.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta päättää ottaa kesäkuun kokouksessaan käyttöön
sähköisen kokoushallinnan järjestelmän sekä uudet menettelytavat mm.
esityslistojen jakelun osalta.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kylätoimintatyön avustusten myöntäminen vuonna 2019
5965/02.04.02/2018
Mala § 27
Maaseutulautakunta hyväksyi kylätoimintatyön avustamisperiaatteet
16.1.2019 § 6. Kylätoimintatyön avustukset vuodelle 2019 olivat haettavana 29.3.2019 mennessä maaseutulautakunnalle osoitetulla hakemuksella.
Määräaikaan mennessä lautakunnalle jätettiin 52 hakemusta, joilla haettiin
avustusta 23 950,00 euroa. Yhdistelmä hakemuksista sekä ehdotus
avustusten jakamiseksi on esityslistan liitteenä nro 1.
Hakijoiden tulee täyttää vähintään kylätoiminta-avustuksen perusosan
edellytykset: sääntömääräiset kokoukset ja toiminnan järjestäminen kyläläisille.
Kylät ovat olleet aktiivisia järjestämään kyläläisille useita tilaisuuksia, mikä
on myös aktiivisuuslisän edellytyksenä. Sen sijaan eniten aktiivisuuslisän
myöntämiseen on vaikuttanut kylien neuvottelukunnan toimintaan
osallistuminen.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila@kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta hyväksyy kylätoimintatyön avustamisperiaatteet täyttävät, määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja jakaa kylätoimintatyön avustukset liitteen 1 mukaisesti. Jaettava kokonaissumma on 21
300 euroa. Avustus voidaan maksaa kullekin yhdistykselle sen jälkeen,
kun kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu kaupungille.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimistosihteeri Aila Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 17.15.
____________
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Kylien kohdeavustushakemus - Hongiston pienviljelijäyhdistys
5963/02.04.02/2018
Mala § 28
Hongiston pienviljelijäyhdistys ry on jättänyt maaseutulautakunnalle
2.5.2019 maaseudun kylien kohdeavustushakemuksen. Yhdistyksen
tavoitteena on kylätalon ulkopariovien uusiminen sekä lastauslaiturilta
keittiöön johtavan oven leventäminen ja uusiminen. Kohteen arvioidut
menot 2 220 € koostuvat ovista, tarvikkeista ja talkootyöstä. Kaupungilta
haetaan maaseudun kylien kohdeavustusta 1 020 €.
Maaseudun kylien kohdeavustuksen ehtojen mukaan kohteeksi
hyväksytään pienimuotoinen hanke, joka ei voi saada (tai ei saa)
rahoitusta toimintaryhmältä, säätiöltä tai muulta kaupungin toimialalta tai
julkiselta rahoittajalta. Hankkeen tulee olla kylän asukkaita palveleva ja
hankinnan kohteen tulee jäädä kylällä toimivan järjestön omistukseen.
Hakemus täyttää maaseutulautakunnan päätöksen 16.1.2019 § 7
mukaiset maaseudun kylien kohdeavustusehdot.
Avustettavan hankkeen kustannusarvion hyväksyttävä osuus voi olla
korkeintaan 1.700 euroa, ja siitä voidaan avustaa 60 % (enint. 1.020 €).
Omavastuuosuus (vähint. 40 %) voidaan suorittaa talkootyönä.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta myöntää kohdeavustuksen Hongiston
pienviljelijäyhdistys ry:n kylätalon kunnostushankkeeseen siten, että
hankkeen kustannusarvion hyväksyttävä osuus on 1.700 euroa ja
avustusosuus 60 % ja enintään 1.020 euroa. Omavastuuosuus 40 %
voidaan suorittaa talkootyönä.
Avustuksen edellytyksenä on, että hankkeeseen ei myönnetä avustusta
muilta tahoilta. Avustuksen maksatuksessa noudatetaan
maaseutulautakunnan päättämiä avustusehtoja sekä Kouvolan kaupungin
ohjeita avustuksia myönnettäessä, maksettaessa ja valvottaessa.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Haaralan yksityistie (Kelhäntie)
Mala § 29
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Haaralan yksityistien tiekunnan (Kelhäntie) kunnossapitoavustusluokan määrittämistä. Tiekunta on perustettu 17.12.1964 maanmittauslaitoksen toimituksella ja tiellä ei ole aikaisempaa kaupungin hyväksymää kunnossapitoavustusluokkaa, joten tie saa nyt ensimmäisen Kouvolan kaupungin
myöntämän kunnossapitoavustusluokituksen seuraavin perustein:
- tien vaikutusalueella vakituisesti asuttujen kiinteistöjen määrä on 3 kpl
- tie on läpikulkutie
Haaralan yksityistien kokonaispituus on 1,238 km, josta avustettava pituus on 1,238 km. Tien vaikutusalueella on nyt 3 vakituisesti asuttua taloutta.
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Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Haaralan yksityistien 1,238 km matkalta Kouvolan kaupungin kunnossapitoavustusluokkaan I.III.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Haaralan yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta hyväksyy Haaralan yksityistien 1,238 km matkalta
Kouvolan kaupungin avustusluokituksessa luokkaan I.III, koska kaupungin
alueella läpikulkutienä oleva tie on tiekunnan hoidossa ja tie täyttää ehdot,
että pysyvän asutuksen pääsytienä käytettävä tien pituus on vähintään
yksi kilometri ja tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien
määrä on vähintään kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Haukijärven yksityistie
Mala § 30
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Haukijärven yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 3,4 km, josta avustettava pituus on ollut 2,7 km. Tie on ollut
valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.IV. Tien vaikutusalueella on
nyt vain kaksi asuttua taloutta ja Partiopiirin leirintäalue.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Haukijärven yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.IV luokkaan II. Avustettava tien pituus on 2,54 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Haukijärven yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Haukijärven yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.IV luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä
olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Maaseutulautakunta

§ 31

4/2019

65

08.05.2019

Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Helluntaivuoren yksityistie
Mala § 31
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Helluntaivuoren yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 1,0 km, josta avustettava pituus on ollut 1,0 km. Tie on ollut
valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.III. Tien vaikutusalueella on
nyt vain kaksi asuttua taloutta ja tie on läpiajotie.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Helluntaivuoren yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.III luokkaan II. Avustettava tien
pituus on 1,0 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Helluntaivuoren yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Maaseutulautakunta

§ 31

4/2019

66

08.05.2019

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Helluntaivuoren yksityistien Kouvolan kaupungin käyttämän avustusluokan I.III luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä
olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Maaseutulautakunta

§ 32

4/2019

67

08.05.2019

Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Hyppälän yksityistie
Mala § 32
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Hyppälän yksityistien tiekunnan 28.3.2019 tekemää hakemusta kunnossapitoavustusluokan tarkistamiseksi. Tiekunta
on perustettu entisen Valkealan kunnan alueella 20.1.1960 tietoimituksessa ja Kouvolan kaupungin yksityistiejaosto on toimituksellaan
20.11.2013 liittänyt Kiviharjun yksityistien Hyppälän yksityistiehen. Hyppälän yksityistie sijaitsee Utissa valtatie 6 vieressä. Tien aikaisempi kaupungin hyväksymä kunnossapitoavustusluokka on I.II ja Kiviharjuntien osuus
on luokassa II. Tiekunta esittää, että Kiviharjuntien kunnossapitoluokka
nostetaan myös luokkaan I.II kuin päätiekin


kyseisellä tieosuudella on 6 vakituisesti asuttua kiinteistöä

Hyppälän yksityistien kokonaispituus on 3,92 km, josta avustettava pituus
on 3,92 km, josta Kiviharjuntien osuus on 0,32 km.
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Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Hyppälän yksityistien Kiviharjuntien osuuden 0,32 matkalta Kouvolan kaupungin
kunnossapitoavustusluokkaan I.II samoin kuin päätiekin on.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Hyppälän yksityistien kartta on esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta hyväksyy Hyppälän yksityistien Kiviharjuntien osuuden 0,32 km matkalta Kouvolan kaupungin avustusluokituksessa luokkaan
I.II tiekunnan esittämin perustein ja todeten, että kaupungin alueella läpikulkutienä oleva tie on tiekunnan hoidossa ja tie täyttää ehdot, että
pysyvän asutuksen pääsytienä käytettävä tien pituus on vähintään yksi
kilometri ja tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien
määrä on vähintään kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Karijärven yksityistie
Mala § 33
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Karijärven yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 2,7 km, josta avustettava pituus on 2,525 km. Tie on ollut valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.III. Tien vaikutusalueella on nyt vain
kaksi asuttua taloutta.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Karijärven yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.III luokkaan II. Avustettava tien pituus on 2,34 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Karijärven yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Karijärven yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.III luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
___________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Kirstinkallion yksityistie
Mala § 34
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Kirstinkallion yksityistien tiekunnan kunnossapitoavustusluokan määrittämistä.
Tiekunta on perustettu 28.3.2019 tiekunnan osakkaiden perustamiskokouksessa ja tiellä ei ole aikaisempaa kaupungin hyväksymää kunnossapitoavustusluokkaa, joten tie saa nyt ensimmäisen Kouvolan kaupungin
myöntämän kunnossapitoavustusluokituksen seuraavin perustein:
- tien vaikutusalueella vakituisesti asuttujen kiinteistöjen määrä on 11 kpl
- tie on vilkas läpikulkutie
- tie on ollut kaupungin hoidossa
Kirstinkallion yksityistien kokonaispituus on 1,13 km, josta avustettava pituus on 1,130 m. Tien vaikutusalueella on nyt 11 vakituisesti asuttua taloutta.
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Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Kirstinkallion yksityistien 1,13 km matkalta Kouvolan kaupungin kunnossapitoavustusluokkaan I.I.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Kirstinkallion yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta hyväksyy Kirstinkallion yksityistien 1,13 km matkalta
Kouvolan kaupungin avustusluokituksessa luokkaan I.I, koska kaupungin
alueella läpikulkutienä oleva tie on tiekunnan hoidossa ja tie täyttää ehdot,
että pysyvän asutuksen pääsytienä käytettävä tien pituus on vähintään
yksi kilometri ja tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien
määrä on vähintään kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Niemen yksityistie
Mala § 35
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Niemen yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 1,0 km, josta avustettava pituus on ollut 1,0 km. Tie on ollut
valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.III. Tien vaikutusalueella on
nyt vain kaksi asuttua taloutta.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Niemen yksityistien Kouvolan kaupungin avustusluokan I.III luokkaan II. Avustettava tien pituus on
1,0 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Niemen yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Maaseutulautakunta

§ 35

4/2019

74

08.05.2019

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Niemen yksityistien Kouvolan kaupungin käyttämän avustusluokan I.III luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä olevien
pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Oravakorven ja Karjakujan yksityistie
Mala § 36
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Oravakorven ja Karjakujan yksityistien tiekunnan 15.3.2019 tekemää hakemusta kunnossapitoavustusluokan tarkistamiseksi. Tiekunta on perustettu entisen Anjalankosken kaupungin alueella
8.9.1966 kaupungin tielautakunnan toimituksessa. Oravakorven ja
Karjakujan yksityistie sijaitsee Ummeljoen kaupunginosassa. Tien aikaisempi kaupungin hyväksymä kunnossapitoavustusluokka on I.III. Tiekunta
esittää, että kunnossapitoluokka nostetaan seuraavin perustein:
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Oravakorven ja Karjakujan yksityistien kokonaispituus on 1,757 km, josta
avustettava pituus on 1,757 km.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Oravakorven ja Karjakujan yksityistien kunnossapitoluokan noston luokasta I.III
Kouvolan kaupungin kunnossapitoavustusluokkaan I.II.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Oravakorven ja Karjakujan yksityistien kartta on esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta hyväksyy Oravakorven ja Karjakujan yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokituksessa luokkaan I.II tiekunnan
esittämin perustein ja todeten, että kaupungin alueella läpikulkutienä oleva
tie on tiekunnan hoidossa ja tie täyttää ehdot, että pysyvän asutuksen pääsytienä käytettävä tien pituus on vähintään yksi kilometri ja tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on vähintään kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Rahkolan yksityistie
Mala § 37
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Rahkolan yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 1,129 km, josta avustettava pituus on ollut 1,129 km. Tie on ollut
valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.IV. Tien vaikutusalueella on
nyt vain kaksi asuttua taloutta.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Rahkolan yksityistien Kouvolan kaupungin avustusluokan I.IV luokkaan II. Avustettava tien pituus on
0,64 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Rahkolan yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Rahkolan yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.IV luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Raitakosken yksityistie
Mala § 38
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on
läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Raitakosken yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista.
Tien kokonaispituus on 6,56 km, josta avustettava pituus on ollut 6,56 km.
Tie on ollut valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.III. Tien vaikutusalueella on nyt vain kaksi asuttua taloutta ja tie ei ole läpikulkutie.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Raitakosken yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.III luokkaan II. Avustettava tien
pituus on 3,53 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Raitakosken yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Maaseutulautakunta

§ 38

4/2019

80

08.05.2019

Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Raitakosken yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.III luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä
olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Rajajärven yksityistie
Mala § 39
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Rajajärven yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 6,235 km, josta avustettava pituus on ollut 6,235 km. Tie on ollut
valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.III 4,465 km:n osalta. Tien vaikutusalueella on nyt vain kaksi asuttua taloutta ja tie on läpiajotie.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Rajajärven yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.III luokkaan II. Avustettava tien pituus on 6,235 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Rajajärven yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Rajajärven yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.III luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Salolan yksityistie
Mala § 40
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Salolan yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus
on 2,37 km, josta avustettava pituus on 2,37 km. Tie on ollut valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.III. Tien vaikutusalueella on nyt vain kaksi
asuttua taloutta.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Salolan yksityistien Kouvolan kaupungin avustusluokan I.III luokkaan II. Avustettava tien pituus on
2,37 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Salolan yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Salolan yksityistien Kouvolan kaupungin käyttämän avustusluokan I.III luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä olevien
pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Siikaniemen yksityistie
Mala § 41
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Siikaniemen yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 5,2 km, josta avustettava pituus on 5,2 km. Tie on ollut valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.II. Tien vaikutusalueella on nyt vain
yksi asuttu talous.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Siikaniemen yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.II luokkaan II. Avustettava tien pituus
on 5,2 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Siikaniemen yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Siikaniemen yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.II luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Silonsaaren yksityistie
Mala § 42
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Silonsaaren yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 3,77 km, josta avustettava pituus on ollut 3,77 km. Tie on ollut
valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.III. Tien vaikutusalueella on
nyt vain kaksi asuttua taloutta.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Silonsaaren yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.III luokkaan II. Avustettava tien pituus on 3,75 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Silonsaaren yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Silonsaaren yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.III luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä
olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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ptk. tark.

ptk. tark.
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Kouvolan kaupungin avustamien yksityisteiden kunnossapitoavustusluokituksien
määrittäminen vuonna 2019, Vievänsuun yksityistie
Mala § 43
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta on hyväksynyt 16.1.2019 § 5 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019. Kunnossapitoavustuksen jakoperusteissa tiet jaetaan kahteen luokkaan: entisen
valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kaupungin
avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II).
Luokka I määritellään seuraavasti:

ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen saaneet tiet. ELY ei enää päivitä luokituksia, ellei tiekunnalla ole perusparannushanketta avustettavana.
Luokka II määritellään seuraavasti:

Vähintään 500 m matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie.
Tärkeäksi luokitellut toiminnot:

Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat

yleishyödylliset kohteet

yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet.
Kaupunki voi tarvittaessa maaseutulautakunnan päätöksellä nostaa tien
luokitusta (II lk > I lk), jos entiset valtionavustuskelpoisuusehdot soveltuvin
osin täyttyvät tai vastaavasti laskea ( I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, jos
entiset valtionavustusehdot eivät täyty.
Maaseutulautakunta lisäsi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen jakoperusteisiin vuonna 2016 Kouvolan kaupungin yksityistieverkoston kehittämis- ja toimintasuunnitelmassa olevan uuden kohdan 4, joka on seuraava:
Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua maaseutulautakunta nostaa harkintansa mukaan sen tienosan/tiekunnan osalta Kouvolan
kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka on saanut
pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan.
Tässä pykälässä käsitellään Kouvolan kaupungin toimesta tehtävää Vievänsuun yksityistien tiekunnan avustusluokan tarkistamista. Tien kokonaispituus on 2,476 km, josta avustettava pituus on ollut 2,476 km. Tie on
ollut valtionavustuskelpoinen kuuluen luokkaan I.IV. Tien vaikutusalueella
on nyt vain kaksi asuttua taloutta ja tie on läpiajotie.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta laskee tässä vaiheessa (ei kolmea vakituisesti asuttua taloutta) Vievänsuun yksityistien
Kouvolan kaupungin avustusluokan I.IV luokkaan II. Avustettava tien pituus on 2,476 km.
Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen määritykset 2019 -taulukko ja Vievänsuun yksityistien kartta ovat esityslistan oheismateriaalina.
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Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta laskee Vievänsuun yksityistien Kouvolan kaupungin
käyttämän avustusluokan I.IV luokkaan II, koska tien vaikutuspiirissä
olevien pysyvästi asuttujen talouksien määrä on alle kolme.
Avustettava tieosuus (vähintään 500 m) mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään tai tien on oltava läpikulkutie.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan kaupungin kunnossapitoavustuksien myöntäminen yksityisteille vuonna 2019
Mala § 44
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunnan talousarviossa on vuodelle
2019 varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 725.000 €:n määräraha, joka on 75.000 € pienempi kuin vuonna 2018. Tästä samasta määrärahasta on jaettava tämän vuoden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.
Kouvolan kaupungin myöntämät kunnossapitoavustukset esitetään jaettavaksi niille teille, jotka täyttävät Kouvolan kaupungin yksityisteille asetetut
kunnossapitoavustuksen myöntämiselle mainitut kriteerit. Nämä tiet
luokitellaan joko ns. entisiin valtionavustuskelpoisiin yksityisteihin, jotka
nykyisin soveltuvin osin täyttävät Kouvolan kaupungin avustuskriteerit tai
muutoin Kouvolan kaupungin avustuskriteerit täyttäviin yksityisteihin.
Maaseutulautakunta on 16.1.2019 pidetyssä kokouksessa § 5 päivittänyt
vuoden 2019 yksityistieavustuksien jakoperusteet vuoden alussa voimaan
tulleen yksityistielain mukaiseksi sekä soveltanut näitä perusteita
määrättyjen yksityisteiden avustusluokituksien tarkistamisiin.
Tänä vuonna yksityisteiden kunnossapitoavustushakemuksia tuli 370 tiekunnalta. Vuonna 2018 hakemuksia tuli 373 kpl. Hakuaika päättyi
29.3.2019 klo 15.00.
Tällä kertaa tuli vain yksi myöhästynyt avustushakemus.
Seuraavat tiekunnat aiheuttavat erikoistoimenpiteitä:









pj.

ptk. tark.

Tihvetniemen yksityistiellä ei ole vakituista asutusta, avustettava
osuus on Riippusillantien risteykseen
Metsähukalan yksityistien pyyntö huomioida 50 metrin osuus avustettavissa osuuksissa. Tiekunnassa on ollut uusi osakas ja virallinen
tiekunnan tie päättyy 50 metriä ennen ko. kiinteistön liittymää.
Osakkaan liittymän kohdalla on levennys ja kääntöpaikka, jossa
aurauskalusto pääsee kääntymään. Avustettava osuus ja virallinen
yksityistien pituus on nyt 1650 metriä. Jos 50 metriä huomioidaan
avustusosuudessa, niin avustettava pituus on 1700 metriä. Virallinen
yksityistien pituus on edelleen 1650 metriä, koska liitosta ei ole tehty
tietoimituksella.
Ruojankosken yksityistien tieoikeudet ovat kunnossa, mutta tiekuntaa ei löydy Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, tiekunta ei
ole avustuskelpoinen
Rantakylän yksityistien tieoikeudet ovat kunnossa, mutta tiekuntaa
ei löydy Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, tiekunta ei ole
avustuskelpoinen
Kirstinkallion yksityistien tiekunta on perustettu 28.3.2019 ja tiekunta
on lainvoimainen, kun se on merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin, valitusaika on 3 kk, ehdollinen avustuspäätös
Pokinkankaan yksityistien tiekunnan selvitys on meneillään Maanmittauslaitoksella, ehdollinen avustuspäätös
Annantien yksityistien kokonaispituus on 0,24 km, tiekunta ei ole
avustuskelpoinen, avustettava osuus < 500 m
Saarenmaan yksityistien kokonaispituus on 0,5 km, vakituisesti asuptk. tark.
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tun tien osuus on 0,39 km, tiekunta ei ole avustuskelpoinen, avustettava osuus < 500 m
Tepposuon yksityistiellä ei ole vakituista asutusta, tiekunta ei ole
avustuskelpoinen

Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta jakaa tänä vuonna 725.000 € avustusmäärärahan siten, että n. 586 000 € jaetaan kunnossapitoavustuksina ja n. 139 000 € perusparannusavustuksina.
Esitys vuoden 2019 Kouvolan kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustuksien jakamisesta on liitteenä nro 2.
Edelleen yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta huomioi
em. teiden aiheuttamat erikoistoimenpiteet, jotka on esitetty myös kunnossapitoavustuksien jakoliitteessä.
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle ja maksamiselle on, että
yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin
kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään. Tiedot tarkastetaan ennen
avustusten maksatusta.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta jakaa v. 2019 yksityisteiden kunnossapitoavustukset
liitteen 2 mukaisesti. Edellytyksenä avustuksen maksamiselle on, että
yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin
kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.
Kunnossapitoavustusten maksupäivä on 28.6.2019.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Johanna Pyötsiä ilmoitti esteellisyydestään (osallisuusjäävi) eikä
osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Liitteet

pj.

2

ptk. tark.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2019

ptk. tark.
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Perusparannusavustuksien myöntäminen vain kaupungin avustusta saaville yksityisteille
vuonna 2019
Mala § 45
Kouvolan kaupungin maaseutulautakunnan talousarviossa on vuodelle
2019 varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 725.000 €:n määräraha, joka on 75.000 € pienempi kuin vuonna 2018. 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 16.1.2019 pidetyssä kokouksessa § 5 päivittänyt
vuoden 2019 yksityistieavustuksien jakoperusteet.
Yksityistieavustusten hakuaikana vuonna 2019 Kouvolan kaupungin perusparannusavustusta haki 27 yksityistietä. Tiekuntien perusparannushankkeista kolme ei täytä avustuskriteereitä: Karisuo, Leppäniemi ja Tyynelä. Muut perusparannushankkeet täyttävät avustuskriteerit. Alaskylän
yksityistie perui hakemuksensa 17.4.2019 tehdyllä hoitokunnan
päätöksellä, joka saapui maaseutupalveluille 29.4.2019. Avustushakemukset on tarkastettu yhdessä yhdyskuntatekniikan tiemestarin kanssa ja hän
on todennut niiden avustuskelpoisuuden.
Sopen yksityistien perusparannushankkeeseen v. 2017 oli laskettu
mukaan kiinteistöjen liittymärumpujen kustannukset yht. 4473,82 €.
Tämän vuoden myönnettävästä perusparannusavustuksesta vähennetään
40 % kustannuksista eli 1789,53 €. Kiinteistöjen rumpujen
hankintakustannukset kuuluvat kiinteistöjen omistajille, ei tiekunnalle.
Avustuskriteerit täyttävien, pelkästään kaupungin perusparannusavustusta
hakevien yksityisteiden hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 263
838,49 €.
Yksityistiekoordinaattori esittää, että Kouvolan kaupungin myöntämä avustusosuus on tässä vaiheessa 40 % niille teille, joiden hankkeiden kustannusarviot täyttävät maaseutulautakunnan 16.1.2019 § 5 hyväksymät
yksityisteiden avustusten jakoperusteet ja joita tiemestarin lausunnot
puoltavat. Tällöin pelkästään kaupungin perusparannusavustusta hakevien
yksityisteiden avustuksien kokonaismäärä on 88 057,30 €
Yhdistelmä pelkästään kaupungin perusparannusavusta hakeneista
yksityisteistä vuonna 2019 on liitteenä nro 3. Perusparannushankkeiden
(vain kaupunki avustaa) sijaintikartta on oheismateriaalina.
Lisätietoja: Yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto, puh. 020 615 8683,
markku.talvisto(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta jakaa kaupungin perusparannusavustusta v. 2019
yksityisteiden perusparannushankkeille liitteen 3 mukaisesti siten, että
avustusosuus on 40 % ja avustussumma yhteensä tällä päätöksellä on 88
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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057,30 euroa. Avustuksen maksaminen edellyttää vaadittujen asiakirjojen
toimittamista.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.

3

ptk. tark.

Yksityisteiden perusparannusavustukset 2019, vain
kaupungin avustamat hankkeet

ptk. tark.
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Maaseutulautakunnan alaisten toimintojen kuukausikatsaus 1-2/2019
6942/02.02.01/2019
Mala § 46
Maaseutulautakunnan alaisiin toimintoihin kuuluvat Maaseudun
kehittäminen, Viljelijätukipalvelut ja Lomituspalvelut.
Milj. euroa

MTA2019

TOT 1-2

TOT-%

TPE

Maaseudun
kehittäminen

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

0,0
-1,6
-1,6

0,0
0,0
0,0

0
1,3
1,3

0
-1,6
-1,6

Viljelijätukipalvelut

Toimintatulot
Tomintamenot
Toimintakate

0
-0,4
-0,4

0
-0,1
-0,1

0
12,6
12,7

0
-0,4
-0,4

Lomituspalvelut

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

5,1
-5,1
-0,1

0,8
-0,7
0,1

15,1
13,2
-146,6

5,1
-5,1
-0,1

Maaseutupalvelut
yhteensä

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

5,1
-7,1
-2,1

0,8
-0,8
0

15,1
10,5
-0,6

5,1
-7,1
-2,1

Maaseudun kehittämiseen sisältyvät maaseutulautakunnan toiminnan
hallintokulut, vapaa-ajanasukastoimikunnan ja kylien neuvottelukunnan
kulut, avustukset kylien toimintaan, Leader-toiminnan kuntaraha,
laajakaistahankkeen rahoitusosuus sekä yksityistieavustukset. Avustuksia
ja rahoitusosuuksia ei ole vielä maksettu, koska niiden maksuajankohta on
myöhemmin.
Viljelijätukipalveluihin sisältyvät maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan
menot, jotka kertyvät melko tasaisesti vuoden mittaan.
Lomituspalveluihin sisältyvät sekä lomituksen hallinnon että varsinaisen
lomitustoiminnan menot ja tulot. Tulot koostuvat pääosin valtion
korvauksesta sekä lomituspalvelumaksuista. Lomitustoiminnassa on jonkin
verran kausittaista vaihtelua, mikä näkyy toimintamenojen kertymässä.
Talousarviossa asetetut säästötoimenpiteet on huomioitu toiminnassa.
Maaseutulautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2019 on liitteenä nro 4.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunnan alaisten toimintojen kuukausikatsaus 1-2/2019
merkitään tiedoksi.
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Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Maaseutulautakunnan alaisten toimintojen kuukausikatsaus 1-3/2019
6942/02.02.01/2019
Mala § 47
Maaseutulautakunnan alaisiin toimintoihin kuuluvat Maaseudun
kehittäminen, Viljelijätukipalvelut ja Lomituspalvelut.
Milj. euroa

MTA2019

TOT 1-2

TOT-%

TPE

Maaseudun
kehittäminen

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

0,0
-1,6
-1,6

0,0
0,0
0,0

0
2,1
2,1

0
-1,6
-1,6

Viljelijätukipalvelut

Toimintatulot
Tomintamenot
Toimintakate

0
-0,4
-0,4

0
-0,1
-0,1

0
19,0
19,1

0
-0,4
-0,4

Lomituspalvelut

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

5,1
-5,1
-0,1

1,2
-1,0
0,1

22,8
-20,5
-175,0

5,1
-5,1
-0,1

Maaseutupalvelut
yhteensä

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

5,1
-7,1
-2,1

1,2
-1,2
0

22,7
16,3
-0,6

5,1
-7,1
-2,1

Maaseudun kehittämiseen sisältyvät maaseutulautakunnan toiminnan
hallintokulut, vapaa-ajanasukastoimikunnan ja kylien neuvottelukunnan
kulut, avustukset kylien toimintaan, Leader-toiminnan kuntaraha,
laajakaistahankkeen rahoitusosuus sekä yksityistieavustukset. Avustuksia
ja rahoitusosuuksia ei ole vielä maksettu, koska niiden maksuajankohta on
myöhemmin.
Viljelijätukipalveluihin sisältyvät maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan
menot, jotka kertyvät melko tasaisesti vuoden mittaan.
Lomituspalveluihin sisältyvät sekä lomituksen hallinnon että varsinaisen
lomitustoiminnan menot ja tulot. Tulot koostuvat pääosin valtion
korvauksesta sekä lomituspalvelumaksuista. Lomitustoiminnassa on jonkin
verran kausittaista vaihtelua, mikä näkyy toimintamenojen kertymässä.
Talousarviossa asetetut säästötoimenpiteet on huomioitu toiminnassa.
Maaseutulautakunnan kuukausikatsaus 1-3/2019 on liitteenä nro 5.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunnan alaisten toimintojen kuukausikatsaus 1-3/2019
merkitään tiedoksi.
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Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Ilmoitusasiat
6970/14.01.00/2019
Mala § 48
Kaupunginvaltuusto 18.3.2019 § 33
Kaupunginvaltuusto valitsi maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi varajäseneksi Jukka Mattilan (Sami Porkan varajäsen).
Saapuneet kirjeet:
Pohjois-Kymen Kasvu ry 26.4.2019
Pohjois-Kymen kasvun kuulumisia ja vuoden 2019 kuntarahan laskutus
148 748,11 €.
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 24, 25, 26, 46, 47 ja 48 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 27-45 §: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 Maaseutupalvelujen Vartiotien
toimipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
toimiston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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
maaseutulautakunta.
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

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

Maaseutupalvelujen Vartiotien toimipisteen 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
maaseutupalvelujen Vartiotien toimipisteestä:
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

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

Toimipisteen aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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