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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Seppälä Kirsi puheenjohtaja  
 Korpivaara Pekka varapuheenjohtaja  
 Helkala Maarit jäsen  
 Hietanen  Seija jäsen  
 Luukko Emma jäsen  
 Porkka Sami jäsen  
 Pyötsiä Johanna jäsen  
 Taskinen Hannu jäsen  
 
Muu Ala-Krekola Siiri nuorisovaltuuston edustaja  
 Suutarinen Sanni nuorisovaltuuston edustaja  
 Vainio Vesa kaupunginhallituksen edustaja  
 Anttila Minna  esittelijä, maaseutupalvelujen 

päällikkö 
 

 Järvinen Ritva  asiantuntija, yksityistiekoordi-
naattori 

poistui kokouksesta § 4 
käsittelyn jälkeen klo 
16.13 

 Suomalainen Mervi  sihteeri, toimistosihteeri  
 
Poissa Honkimaa Joonas jäsen  
 Huhtiniemi Rami varajäsen  
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 Kirsi Seppälä  Mervi Suomalainen 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 Maarit Helkala Pekka Korpivaara 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
 
 § 3 ja § 4 tarkastettiin kokouksessa 20.1.2021 
 
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 
 §:t 3 ja 4 ovat nähtävänä tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosi-

vulla 21.1.2021 lähtien.     
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Mala 20.01.2021 § 1 

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja 
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen. 
 
Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuus-
to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-
moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokous-
kutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toi-
mielimen päättämällä tavalla. 
 
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus: 
 
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätös-
valtaisuuden. 
 
Maaseutulautakunnan päätös: 
 
Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi maaseutulautakunta totesi ko-
kouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
____________ 
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Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Mala 20.01.2021 § 2 

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pide-
tään pöytäkirjaa. 
 
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 150 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkasta-
misen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n 
mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden. 
 
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus: 
 
Maaseutulautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tar-
kastusvuorossa olevat jäsenet Maarit Helkalan ja Pekka Korpivaaran 
sekä varalle Emma Luukon. 
 
Maaseutulautakunnan päätös: 
 
Maaseutulautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Maarit Helkalan ja 
Pekka Korpivaaran. 
 
____________ 
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Lisäavustushakemus Mattisten yksityistien perusparannushankkeelle 
 
519/02.05.01.02/2020 
 
   
Mala 20.01.2021 § 3      

Valmistelija:  
yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, ritva.jarvi-
nen(at)kouvola.fi 
 
 
Maaseutupalvelujen päällikkö on viranhaltijapäätöksellä 13.5.2020 § 
8/2020 myöntänyt vuoden 2020 perusparannusavustukset yhteensä 71 
884,63 euroa vain kaupungin avustamille yksityisteiden hankkeille. 
Hankkeita oli yhteensä 21 kpl. 
 
Päätöksellä myönnettiin myös Mattisten yksityistien perusparannukselle 
avustus. Hankkeessa toteutettiin kantavuuden parantamista kalliomurs-
keella, tien muotoilua ja ojitusta. Perusparannushankkeen kustannusar-
vio on 8 050,34 euroa, josta avustus on 40 % eli 3 220,14 euroa. 
 
Tiemestari Jouni Kettunen on 27.10.2020 tarkastanut hankkeen ja to-
dennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin 
paitsi, että kustannusarvio on ylittynyt 803,59 eurolla. Ylitys on johtunut 
suunniteltua suuremmasta murskeen määrästä. Ylitykseen on hank-
keen vetäjä Kari Niemi hakenut 11.12.2020 tulleella sähköpostilla lisää 
kaupungin myöntämää perusparannusavustusta. 
 
Maaseutulautakunta on 12.2.2020 pidetyssä kokouksessa § 14 hyväk-
synyt yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2020 ja siellä perusparan-
nusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 
500 euron kustannusarvion ylityksen hyväksymisen. 
 
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy Mat-
tisten yksityistien perusparannushankkeen 803,59 euron ylityksen ja 
avustaa sitä 40 % eli 321,44 eurolla vuoden 2020 avustusmäärära-
hoista.  
 

Toteutuneet hyväksytyt kustannukset 8 853,93 € 
Kustannusarvio 8 050,34 € 
Kustannusarvion ylitys 803,59 € 
Ehdotettu avustus 40 % ylityksestä 321,44 € 

 
 
Lisätietoja: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, 
ritva.jarvinen(at)kouvola.fi tai maaseutupalvelujen päällikkö Minna Ant-
tila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi.  
 
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:  
 
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Mattisten yksityistien vuo-
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den 2020 perusparannushankkeeseen siten, että tiemestarin hyväk-
symä kustannusarvion lisäys on 803,59 euroa ja avustus tälle osuudelle 
on enintään 40 % ja 321,44 euroa.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös on 
nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.1.2021 lukien. 
 
Maaseutulautakunnan päätös: 
 
Maaseutulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  
 
Maaseutulautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouk-
sessa ja päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.1.2021 lukien. 
 
____________ 
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Lisäavustushakemus Inginmaan yksityistien perusparannushankkeelle 
 
519/02.05.01.02/2020 
 
   
Mala 20.01.2021 § 4 
 
       

Valmistelija:  
yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, ritva.jarvi-
nen(at)kouvola.fi 
 
 
Maaseutupalvelujen päällikkö on viranhaltijapäätöksellä 13.5.2020 § 
8/2020 myöntänyt vuoden 2020 perusparannusavustukset yhteensä 71 
884,63 euroa vain kaupungin avustamille yksityisteiden hankkeille. 
Hankkeita oli yhteensä 21 kpl. 
 
Päätöksellä myönnettiin myös Inginmaan yksityistien perusparannuk-
selle avustus. Hankkeessa toteutettiin neljän rummun uusinta Vehko-
suontiellä sekä routakiilat rumpujen ympärille ja tien muotoilu oikeaan 
muotoon. Perusparannushankkeen kustannusarvio on 6 648,26 euroa, 
josta avustus on 40 % eli 2 659,30 euroa. 
 
Tiemestari Jouni Kettunen on 30.11.2020 tarkastanut hankkeen ja to-
dennut sen suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tehdyksi muutoin 
paitsi, että kustannusarvio on ylittynyt 930,79 eurolla. Ylitys on johtunut 
rumpuputkien suuremmasta hinnasta ja konetyön suuremmasta mää-
rästä. Ylitykseen on hankkeen vetäjä Kari Niemi hakenut 17.12.2020 
tulleella sähköpostilla lisää kaupungin myöntämää perusparannusavus-
tusta. 
 
Maaseutulautakunta on 12.2.2020 pidetyssä kokouksessa § 14 hyväk-
synyt yksityisteiden jakoperusteet vuodelle 2020 ja siellä perusparan-
nusavustusten jakoperusteissa kohdan 7b, joka mahdollistaa vähintään 
500 euron kustannusarvion ylityksen hyväksymisen. 
 
Yksityistiekoordinaattori esittää, että maaseutulautakunta hyväksyy In-
ginmaan yksityistien perusparannushankkeen 930,79 euron ylityksen ja 
avustaa sitä 40 % eli 372,32 eurolla vuoden 2020 avustusmäärära-
hoista.  
 

Toteutuneet hyväksytyt kustannukset 7 579,05 € 
Kustannusarvio 6 648,26 € 
Kustannusarvion ylitys 930,79 € 
Ehdotettu avustus 40 % ylityksestä 372,32 € 

 
 
Lisätietoja: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, 
ritva.jarvinen(at)kouvola.fi tai maaseutupalvelujen päällikkö Minna Ant-
tila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi.  
 
 



 
Kouvolan kaupunki 
 

Pöytäkirja  1/2021 9 (9) 

Maaseutulautakunta 20.01.2021   
 

 

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:  
 
Maaseutulautakunta myöntää lisäavustusta Inginmaan yksityistien vuo-
den 2020 perusparannushankkeeseen siten, että tiemestarin hyväk-
symä kustannusarvion lisäys on 930,79 euroa ja avustus tälle osuudelle 
on enintään 40 % ja 372,32 euroa.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 21.1.2021 lukien. 
 
Maaseutulautakunnan päätös: 
 
Maaseutulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Maaseutulautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouk-
sessa ja päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.1.2021 lukien. 
 
Yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn jälkeen klo 16.13. 

 
____________ 


