
KOUVOLAN KAUPUNKI  
SIJOITTAMISSOPIMUS, MRL § 161 *) 

vastaanotettu 

päätösnumero 

katulupanumero 

Putken, johdon, laitteen tai muun rakenteen sijoittamiseksi katu-, puisto- tai muulle yleiselle alueelle. 
Hakija 
(sijoitettavan rakenteen 
omistaja tai haltija 

Hakija y-tunnus/hetu

Hakijan osoite 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Vastuuhenkilö puh. 

Sähköposti 

Kohteen tiedot Kohteen osoite (kaikki kadut lueteltava) 

Kortteli ja tontti 

Kaupunginosa 

Sijoituksen tarkoitus  sähkö  tele  kaivo (tele/sähkö)  jakokaappi (tele/sähkö) 
 kaukolämpö  kaivo (kaukolämpö)  liikennevalo  katuvalo 
 jäte- tai sadevesi  kaivo (vesi, jäte- tai sadevesi)  vesijohto  muu  

Käyttötarkoitus, ellei edellinen 

 suunnittelualueella olevien johtolaitosten lausunnot liitteenä: vesi,  lämpö, kaasu, sähkö, 
 tele,  katuvalo,   liikennevalo,   muu    

Lisätietoja kohteesta: (esim. yksityistiekunnan tai ELY-keskuksen lausunto) 

 Liitteet Muita hakemusliitteitä (opas- ja johtokartta 
pakollinen) 

kpl  kpl 

Suunnitelmakarttoja 

 kpl 

Asemapiirustuksia 

 kpl 
Karttatiedustelut maankaytto@kouvola.fi, puh. 020 615 4040 

Sopimuksen hakija sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ohjeita ja -ehtoja.
Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus 

PÄÄTÖS Viranomainen täyttää
Sopimuksen 
hyväksyminen ja 
eritysehdot 

 viherpäällikkön lausunto    
 hakemuksen mukaisen rakenteen sijoittamiselle ei aseteta erityisehtoja 
 hakemuksen mukaisen rakenteen sijoittaminen hyväksytään alla olevin erityisehdoin: 
 sijoittamissopimushakemusta ei hyväksytä, perustelut alla: 

Lisätietoja *) MRL:n erityisesti noudatettavat pykälät: 16 §, 83 §, 86 §, 86a §, 87 §, 89 §, 161 §, 162 §, 163 §. 

Päätöksen tekijän 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 
Kouvolassa      . .20 

 
Liitä kopio päätöksestä katulupahakemukseen. 

Postiosoite: 
Valtakatu 33 

Sähköposti 
asuminenjaymparisto@kouvola.fi 

Hakemus liitteineen toimitetaan kirjeitse: 
Kouvolan kaupunki 
Asuminen ja ympäristö / kirjaamo PL 32, 45701 Kuusankoski 

*) Maankäyttö- ja rakennuslaki 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
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