Vapaa-ajanasukasohjelma
2018-2021

Johdanto
Kouvolan kaupungin Vapaa-ajanasukastoimikunta on laatinut
Vapaa-ajanasukasohjelman vuosille 2018-2021.
Ohjelmaan on koottu vapaa-ajanasukkaille keskeiset asiat, niiden
tavoitetilat sekä toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi.
Tälle kaudelle tärkeimmäksi kohteeksi on valittu tiedottamisen
kehittäminen.
Ohjelmaan on sisällytetty myös kutakin asiakokonaisuutta koskevaa lisätietoa Tietoisku -otsikoiden alle.
Kouvolan kaupungin Vapaa-ajanasukastoimikunta
Kouvolan maaseutupalvelut
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VIESTINTÄ
Vapaa-ajan asukkaille suunnattu
tiedottaminen
Tavoitteet:
• vapaa-ajan asukkaille suunnatun
informaation kattavuus
• vapaa-ajan asukkaiden tavoittaminen eri viestintäkanavissa (verkkosivut, sosiaalinen media, sähköposti, julkaisut)
Toimenpiteet:
Kesäkirje-postitus kaikille vapaa-ajan
asukkaille vuosittain toukokuun alussa.
Vapaa-ajanasukastapahtuma.
Sopivan sähköisen kanavan käyttöönotto
vapaa-ajan asukkaille tapahtuvaan
vuorovaikutteiseen viestintään.

Tietoisku

 kouvola.fi
Verkkosivut uudistetaan, uudet sivut
avautuvat alkuvuodesta 2019
 ekouvola.fi
eKouvola -palvelu kokoaa Kouvolan
kaupungin sähköiset palvelut. Valikoima
täydentyy jatkuvasti. Nyt eKouvolasta
löytyvät mm. latujen seuranta ja
liikuntapaikkojen varaus.
 palautekouvola.fi
Palautepalvelussa voi antaa palautetta
koskien kaupungin palveluita tai yleistä
palautetta. (Kirjautumalla järjestelmään
ennen palautteen antamista, voi seurata
oman palautteen käsittelyä.)
 kouvola.fi/some
Kouvolan kaupungin sosiaalisen median
kanavat
Facebook / Kouvolan kaupunki
Instagram / kouvolankaupunki
Twitter / @kouvolakaupunki
YouTube / Kouvolan kaupunki
LinkedIn / Kouvolan kaupunki
 kouvola.fi/tapahtumat
Kouvolan alueen tapahtumat löytyvät
sähköisestä tapahtumakalenterista
kymenlaaksonyt.fi
 kouvola.tv
Kouvolan oma tv-kanava, suoratoisto- ja
kanavapalvelu, joka välittää nähtäville
mm. kaupungin järjestämiä luentoja,
tilaisuuksia sekä valtuuston kokouksia.
 Kesäkirje -postitus Kouvolan ulkopuolella
asuville mökkiläisille vuosittain
toukokuussa Väestötietojärjestelmän
osoitteiston mukaan. Kesäkirje sisältää
ajankohtaista tietoa ja mm. tiedotus- ja
kesätapahtumalehden.
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YMPÄRISTÖASIAT
Ympäristön- ja vesiensuojelu, meluntorjunta
Tavoitteet:
• arvokkaiden luontokohteiden suojelun ja luonnon monimuotoisuuden
edistäminen
• liikkumisen ohjaaminen herkillä
alueilla merkityille reiteille ja levähdyspaikoille
• vesistöjen rehevöitymisen estäminen, rantavesien niittojen ja ruoppa-

Jätehuolto
Tavoitteet:
• jätehuollon edistäminen siten, että
- haja-asutusalueilla on toimivat
ekopisteet kohtuullisen matkan
päässä asunnoista (kesä- ja muut
asunnot)
- roskaantuneet alueet (ns.luvattomat kaatopaikat) puhdistetaan
- tiedotetaan, miten kaupunki toimii esimerkkinä vähentämällä
jätteen määrää omissa kiinteistöissään ja lisäämällä hyödynnettävän jätteen osuutta

usten ohjaus ja valvonta
• vesiliikenteen ohjeistaminen luonnonrauhan ja yksityisyyden säilyttämiseksi
• melua aiheuttavan ja ilmanlaatua
heikentävän toiminnan ohjaaminen Toimenpiteet:
kauas vakituisesta ja vapaa-ajan
Tiedottaminen vapaa-ajan asukkaille jäasutuksesta
tehuollosta ja jätevesien käsittelystä sekä
kaupungin toimenpiteistä.
Toimenpiteet:
Vaikuttaminen vapaa-ajan asukkaille ja
Yhteistyön lisääminen jätehuollon viranvesistöjen käyttäjille suunnattuun tiedotta- omaistahon kanssa, aloitteet ja kannanmiseen.
otot.
Vaikuttaminen kaavoitukseen ja muuhun
maankäytön suunnitteluun mm. osallistumalla eri vaiheiden kuulemiseen ja ottamalla kantaa suunnitelmiin.
Vapaa-ajan asukastoimikunnan ja viranomaisten yhteiset tapaamiset.
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Tietoisku

 Kouvolan kaupungin omistamia suojelualueita (metsää) on n. 170 ha.
 Retkeilyreittejä ja luontopolkuja on merkitty, luontopolkuja 10 – 15 kpl
 Viranomaistoiminta
y rantavesien niitosta ja ruoppauksesta ilmoitus ELY:lle. Yli 500 m3 ruoppauksiin
maanomistajan/vesialueen omistajan on haettava lupa AVI:lta.
y vesien pinnan säätely; AVI:n luvan varaista
y ilmanlaadun valvonta; kaupunki osallistuu jatkuvaan mittaukseen, www.ilmanlaatu.fi
y vesiliikenteen nopeusrajoitukset ja moottoriliikennekiellot; ELY myöntää
y meluntorjunta; melua tuottavaan jatkuvaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa
(toiminnasta riippuen kunta tai AVI). Toiminnan laatu huomioidaan kaavoituksessa.
Tilapäisestä tai vähäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta meluilmoitus
kaupungin ympäristöviranomaiselle.

Tietoisku

 Kouvolan kaupunki omistaa Kymenlaakson Jäte Oy:n yhdessä kahdeksan muun kunnan kanssa. Kouvola on yhtiön suurin omistaja (47,44 %). Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa Kouvolassa
kaikki asukkaiden tarvitsemat jätehuollon palvelut, kuten jätteenkuljetuksen kiinteistöiltä
sekä jäteasemapalvelut. Muita palveluja ovat muun muassa tiedotus ja jäteneuvonta, erilaiset kiertävät keräykset, osa ekopisteistä ja maksulliset noutopalvelut.
 Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa Kymen jätelautakunta, jonka isäntäkuntana Kouvola
toimii.
 Kouvolassa on koko kunnan alueella järjestetty jätteenkuljetus, joka on kiinteistökohtainen.
Kaikilla kiinteistöillä on oltava jäteastiat tai kimppa-astiat.
 Kaupungin alueella on viisi jäteasemaa, joihin romut voidaan toimittaa. Vaarallisten jätteiden vastaanotto tulee aina olla valvottua. Jäteasemien aukioloajat löytyvät Kymenlaakson
jäte Oy:n verkkosivuilta.
 Ekopisteitä on Kouvolan alueella 70 kpl. Ekopisteissä kerätään mm. paperia, lasia, metallia,
muovia, vaatteita ja kartonkia.
 Ns. mobiili jäteasema toimii kesällä yhden päivän Vuohijärvellä, Kaipiaisissa ja Tuohikotissa.
Siinä ovat lähes samat palvelut kuin kiinteällä jäteasemalla.
Aikataulut: www.kymenlaaksonjate.fi
 Alueiden roskaaminen (ns.luvattomat kaatopaikat) on rikollista toimintaa, josta on seuraamuksia, poliisiasia. Likaaja on vastuussa alueen puhdistamisesta. Mikäli likaajaa ei tavoiteta,
puhdistusvastuu siirtyy maanomistajalle.
 kaupungin oma ympäristöohjelma määrittelee jätteen määrän vähentämisen tavoitteet.
Seuranta netissä.
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ASUMISVIIHTYVYYS
Kunnalliset ja kaupalliset palvelut
sekä maisemanhoito (rakennettu- ja
luontoympäristö)
Tavoitteet:
• retkeilyalueiden ja -reittien sekä
luontopolkujen perustaminen ja
kunnossapito sekä olemassa olevien
reittien kunnostaminen esteettömiksi
• julkisten liikenneyhteyksien edistäminen (ulkoilu)alueille
• kylien maisemanhoitosuunnitelmien
edistäminen
• kulttuuri- ja perinnemaisemien
hoidon ja vieraslajien poiston tukeminen
Toimenpiteet:

Vaikuttaminen vakituisille ja vapaa-ajan
asukkaille suunnattuun tiedottamiseen.
Asiantuntijoiden kuuleminen, yhteiset tapaamiset ja aloitteet.
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Tietoisku

 Retkeilyalueiden ja luontopolkujen
kunnostamiseen on mahdollista saada rahoitusta mm. maaseutuohjelmasta. Maanomistusolosuhteet ja
maanomistajan sitoutuminen on eniten aikaa vievä yksittäinen osatekijä.
 Kaava-alueen luontopolut ovat yleensä kaupungin hoidossa, haja-asutusalueella luontopolkuja ylläpitävät erilaiset järjestöt, mm. kyläyhdistykset.
 Retkeilyreittejä ylläpitää myös kaupunki ja hoitopalveluja ostetaan
Kymenlaakson virkistysalueyhdistykseltä.
 Kouvola Innovation tekee työtä
matkailun näkökulmasta keskeisten
retkeilyreittien markkinoinnin ja reitteihin liittyvien palvelujen kehittämiseksi. Kohteiden saavutettavuus on
eräs tärkeä kehityskohde.
 Maisemanhoitoon on saatavana
rahoitusta (EU)maaseutuohjelman
kautta, maisemanhoito vaatii maanomistajan sitoutumista hankkeeseen.
 Vieraslajien torjuntaan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen voi
hakemuksesta myöntää torjuntaainetta.

Kulttuuritarjonta ja yhteisöllinen
toiminta
Tavoitteet:
• kylien kulttuuritarjonnan ja yhteisöllisen toiminnan edistäminen
yhteistyössä paikallisten yhdistysten
kanssa
Toimenpiteet:

Tiedottaminen vapaa-ajan asukkaille kylien ja muiden yhdistysten toiminnasta ja
siihen osallistumisesta.
Yhteistoiminta Kylien neuvottelukunnan
kanssa.

Vapaa-ajanasunnot
Tavoitteet:
• vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusmuutosten edistäminen
• vapaa-ajanasuntojen kiinteistöveroprosentin kohtuullisuus
Toimenpiteet:

Vaikuttaminen maankäytön suunnitteluun
ja lainsäädäntöön sekä vapaa-ajanasuntojen kiinteistöveron määrään.

Tietoisku

 Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi
asunnoksi on vaikeutunut ranta-asemakaava-alueilla ja muillakin ranta-alueilla.
Asiasta on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisut, joiden
mukaan myös Kouvolassa luvat myönnetään. Muutoin haja-asutusalueelle
rakentaminen on pääsääntöisesti mahdollista.
 Ranta-asemakaava ja ranta-yleiskaavaalueilla rakennuspaikan käyttötarkoituksen määrittelee yksinomaan kaavamääräys, joka yleensä on RA eli lomarakennuspaikka. Rantayleiskaavaan tai
ranta-asemakaavaan on erikseen merkitty pysyvän asumisen mahdollistavat
rakennuspaikat.

Tietoisku

 Kiinteistöveron määrään vaikuttavat
y valtion tavoitteet eli kuntien
valtionosuuspohjiin laskettu
kiinteistöveron osuus, jota
säädellään veron ylä- ja alarajoilla
y verottajan arvio kiinteistön arvosta
y kunnan määräämä veroprosentti
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TURVALLISUUS
Terveyspalvelut
Tavoitteet:
• vapaa-ajan asukkaiden mökkipaikkakunnan terveyspalvelujen saatavuuden selkiyttäminen
Toimenpiteet:

Vaikuttaminen vapaa-ajanasukkaille suunnattuun tiedottamiseen saatavilla olevista
terveyspalveluista.
Vapaa-ajan asukkaiden terveyspalvelujen
tarpeen esille tuominen kannanotoissa.
Yhteistyön kehittäminen terveyspalvelujen
tuottajan kanssa ja yhteisen tapaamisen/
kuulemisen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan.

Tietoisku

 Päivystys 24/7 Pohjois-Kymen sairaalassa
Kuusankoskella, Sairaalankuja 3 C, 45750
Sairaalamäki
 Ensiapu puh. 020 615 1601
 Myrkytystietokeskus puh. 09 471 977 ja
varanumero 09 4711
 Sosiaali- ja kriisipäivystys
puh. 020 615 8227
 Terveysasemat Jaala, Elimäki,
Keltakangas, Koria, Kouvola, Kuusankoski
ja Valkeala
 Hoidon tarpeesta informoitava kolme
viikkoa ennen hoidon tarvetta tai
mahdollisimman varhain
 Mukaan oman terveysaseman
hoitosuunnitelma
 Kesäajan aukioloajat www.kouvola.fi/
terveyspalvelut
 Eläinlääkäripäivystys puh. 060 015 333
(maksullinen 1,71 €/min.)

Palo- ja pelastustoimi
Tavoitteet:
• vapaa-ajan asukkaiden tiedonsaannin parantaminen
• kannustaminen haja-asutusalueen
tieviitoituksen ja tonttinumeromerkintöjen asentamiseen ohjeiden
mukaisesti
Toimenpiteet:

Vaikuttaminen vapaa-ajan asukkaille
suunnattuun tiedottamiseen palo- ja pelastustoimen toiminnasta.
Kiinteistönomistajien opastaminen huolehtimaan tonttinumeroinnista ja tiekuntien ohjeistaminen asentamaan tieviitoitukset kuntoon.

8

Vapaa-ajanasukasohjelma 2018-2021

Tietoisku

 Kaupungin paikkatietopalvelu antaa kullekin kiinteistölle osoitenumeron.
Kiinteistön omistaja vastaa osoitemerkinnästä kiinteistöllään.
 Tien nimet merkitään viitalla tienpitäjän
(tiekunta, kaupunki, valtio/ELY) toimesta
 Hätänumero 112

LIIKENNE- JA VIESTIVERKOT
Yksityisteiden kunnossapito ja
avustukset
Tavoitteet:
• kaupungin toimintaperiaatteiden
muuttaminen yksityistieavustusten myöntämisperusteissa siten,
että yksityistiet saisivat yhteiskunnan tukea myös vapaa-ajan
asutuksen osalta
• tehokas tiedottaminen kaupungin
taholta yksityisteiden käyttäjien
vastuista ja velvoitteista
• ulkopuolisen liikenteen määrän
huomioiminen yksityistieavustusten perusteena

Tietoisku

 Yksityistiet välittävät liikennettä valtion
ylläpitämiltä maanteiltä ja kuntien kaduilta yksittäisille kiinteistöille haja-asutusalueella.
 Yksityistien käyttöoikeuden perusteena on
kiinteistön hyväksi perustettu tieoikeus.
 Tieosakkaat vastaavat tienpidosta yhdessä ja voivat toimia joko järjestäytymättöminä tai järjestäytyä tiekunnaksi.
 Tiekunta perustetaan yksityistietoimituksessa tai kunnan tielautakunnan toimituksessa.
 Yksityistielaki ohjaa tiekunnan päätöksiä.
 Tieosakkaalla on oikeuksia ja velvollisuuksia.

Toimenpiteet:

 Viranomaiset tiekunnan tukena: maanmittaustoimisto (yksityistietoimitukset),
kunnan tielautakunta (toimitukset) ja ELYkeskus.

Yksityisteiden taloudellisemman ja
tehokkaamman toiminnan edistäminen
esim. tiekuntien yhdistyessä.

 Tienpidon avustukset: ELY-keskus myöntää
valtion avustukset perusparannushankkeisiin ja kunta kunnossapitoon sekä perusparantamiseen määrärahojen puitteissa.
Perusteena on mm. vakituinen asutus ja
tien pituus (kunta: 1 kpl ja 500 m, valtio:
3 kpl ja 1000 m). Läpikulkuliikenne eli ulkopuolinen tien käyttö huomioidaan avustusperusteissa.

Vaikuttaminen yksityistieavustusten
perusteisiin mm. järjestämällä maaseutulautakunnan ja vapaa-ajan asukastoimikunnan yhteinen tilaisuus.

Laajakaista (mobiili- ja kiinteät
verkot)
Tavoitteet:
• tietoliikenneyhteyksien parantaminen
Toimenpiteet:
Laajakaistahankkeen edistäminen.

 Kouvolassa yli 800 järjestäytynyttä tiekuntaa, n. 2100 km
 Vuonna 2018 avustusmääräraha 800 000
€ kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin, hakijoita n. 400 tiekuntaa.

Tietoisku

 Valtion ja kaupungin avustaman kiinteän laajakaistaverkon rakentaminen on
Kouvolassa edennyt viimeisen, 3. vaiheen
rakentamiseen. Laajakaistahankkeen 1. ja
2. vaiheen osahankkeiden alueet on rakennettu valmiiksi. Verkon rakentamisen
laajuus riippuu liittymän ostajien määrästä ja siihen saatavasta rahoituksesta.
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KOUVOLAN KAUPUNGIN VAPAA-AJANASUKASTOIMIKUNTA
Miksi?
• vapaa-ajan asukkaiden vaikutuskanava
• vapaa-ajan asukkaiden ja Kouvolan kaupungin vuorovaikutteinen tiedonkulku

Miten?
•
•
•
•
•

kokoontuu 2-4 krt/vuosi
järjestää mökkiläisten kesätapahtuman
laatii vapaa-ajanasukasohjelman
antaa lausuntoja ja tekee aloitteita
tiedottaa

Jäsenet

• yhdeksän Kouvolan vapaa-ajan asukkaat ry:n valitsemaa edustajaa
• kolme kaupunginhallituksen nimeämää edustajaa
• Jaalan kesäneuvoston ja Valkela-klubin nimeämät edustajat
Jäsen				Alue			Sähköposti
Lyly Martti pj.			Jaala			martti.lyly@welho.com
Artimo Eeva varapj.		
Valkeala		
eeva.artimo@gmail.com
Ahonen Kari T.			Elimäki		ahonenkarit@gmail.com
Antskog-Karstinen Anita
Valkeala		
anita.antskog-karstinen@ elisanet.fi
Niinisalo Vaito			Valkeala-klubi
vaito.niinisalo@gmail.com
Pulsa Tuomo			Valkeala		tuomo.pulsa@hotmail.com
Pöyhonen Erkki			Kuusankoski
erkki.poyhonen@gmail.com
Rinta-Filppula Riitta		
Jaalan kesäneuvosto riitta.rintafilppula@gmail.com
Seppä Mauri			Jaala			mauri.seppa@hotmail.com
Tuominen Raimo		
Jaala			
raimo.tuominen@pp4.inet.fi
Valtonen Kari			
Anjalankoski
kari@valtonen.fi
Piensalmi Pirjo			
Kouvolan vapaa- kouvolanvaa@dlc.fi
					ajan asukkaat ry
Kouvolan kaupungin edustajat
Hietanen Seija 			
Koskela Birgit
Sihteeri
Katriina Pirhonen		
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Porkka Sami
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Vapaa-ajanasukasohjelma 2018-2021

Kouvolan kaupungin julkaisu 2018

KOUVOLA

ASUKKAITA

YRITYSTEN
TOIMIPAIKAT

84 196

5 459 kpl

1.1.2018

33 asukasta/ km2

PINTA-ALA
2883 km2, josta
maapinta-ala 2558 km2
ja vesistö 325 km2

JÄRVIÄ

KESÄMÖKKEJÄ

MAATILOJA

450 kpl

975 kpl

7 740 kpl
1.1.2018

1h
1h
1 h 30 min
1 h 30 min
1 h 19 min

Venäjän raja (Vaalimaan raja-asema)
Suomen tärkein vientisatama HaminaKotka
Vuosaaren satama Helsinki
kansainvälinen lentokenttä (Helsinki-Vantaa)
junayhteys Kouvola-Helsinki

2 h 20 min

junayhteys Kouvola-Pietari

Kouvolan maaseutupalvelut		
Vartiotie 4 				
45100 Kouvola			

maaseutupalvelut@kouvola.fi
puh. 020 615 11
avoinna ma-pe klo 9-15
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Hyödyllisiä linkkejä:
Ely-keskus, yksityistiet				
Joukkoliikenne					
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö
ja luonnonvarat vastuualue
Kaikumedia (yhteisöllinen verkkomedia)		
Kansalaisopisto					
Kirjasto						
Kouvolan karttapalvelu				
Kouvolan terveyspalvelut				
Kouvolan vapaa-ajan asukkaat ry			
Kouvolan vesihuolto-osuuskunnat			
www.kouvola.fi/vesihuolto-osuuskunnat
Kouvolan yksityistieasiat 				
KSS Energia Oy					
				
Kymenlaakson Pelastuslaitos			
• nuohous
• ohjeita
Kymenlaakson Jäte Oy				
• Kouvolan ekopisteet
• jäteasemat, kiertävä jäteasemapalvelu
• vaarallisten jätteiden keräys
• kiinteistöjen jätteenkuljetukset
Kymenlaakson Sähkö Oy				
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry		
Kymijoen Kyläkuitu					
Ohjelmapankki					
Repovesi						
Suomen Tieyhdistys ry 				
Terveyden- ja ympäristönsuojelu			
Vieraslajien torjunta					
Viestintävirasto					
Yhdistykset						

www.ely-keskus.fi/yksityistiet
www.kouvola.fi/joukkoliikenne
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
www.kaikumedia.fi
www.edukouvola.fi/kansalaisopisto
www.kyyti.fi
kartta.kouvola.fi
www.kouvola.fi/terveys
www.omakotiliitto.fi/kouvolanvaa
www.kouvola.fi/yksityistiet
www.kssenergia.fi
www.kympe.fi
www.kymenlaaksonjate.fi

www.ksoy.fi
www.kyvi.fi
www.kylakuitu.fi
www.kouvola.fi/ohjelmapankki
www.luontoon.fi
www.tieyhdistys.fi
www.kouvola.fi/ymparistopalvelut
www.kouvola.fi/vieraslajit
www.viestintavirasto.fi
www.yhdistysinfo.fi

