
Kouvola PÄÄTÖS  1(3) 
Rakennusvalvonta    
 
 
Rakennustarkastaja Markus Jounela Purkamislupa 286-2021-207 

Päätöspäivämäärä 09.06.2021 

Pykälä 1092 

Rakennuspaikka 
286-463-4-76 
Pinta-ala 1012.0 
 
Lintukuja 2 
45610 KORIA 
 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus AO Erillispientalojen korttelialue. e=0,2 
 
Nykytilanne Kerrosala  
Rakennettu 100.0 k-m2 
   
Rakennusluvalla puretaan 100.0 k-m2 
 

Hakija 
Töyrylä Pertti Kalevi kp c/o Töyrylä Harri  
Iltatähdentie 5-7 L 44 
00740 HELSINKI 
 
 

Toimenpide 
Rakennuksen purkaminen 
Huonokuntoisen asuinrakennuksen purkaminen, puiden kaataminen. Tontin siistiminen ja tasaaminen.  
 
 

Hankkeen vaativuusluokka 
Tavanomainen 
  

Rakenteellinen paloturvallisuus 
Paloluokkaa ei määritellä tässä lupapäätöksessä 
 

Hakemuksen liitteet 
Pääpiirustukset - asemapiirros 
Naapurin kuuleminen, kuultu yhteensä 6 kpl naapureita 
Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta - lainhuutotodistus 
Karttaote 
Perukirja 
Asbestikartoitus 
Valtakirja 
Havainnekuva 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
 
Viereinen kiinteistö 286-463-4-171 on hakijan omistuksessa, josta tällä lupapäätöksellä saa kaataa 
puut. 
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Rakennusvalvonta    
 
Päätös 

Lupahakemus hyväksytty 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 
Purkutöiden työnjohtaja 
 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 
Loppukatselmus  

Muut lupaehdot: 
 
Rakentamisen aikana syntyvän jätteen ja ympäristölle vaarallisen rakennus- tai purkujätteen (esim. 
asbesti) lajittelussa, keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan 01.05.2015 
voimaantulleita jätehuoltomääräyksiä. 
 
Rakennusvalvontaviranomaiselle on toimitettava selvitys purkujätteen määrästä ja laadusta sekä sen 
lajittelusta loppukatselmukseen mennessä. 
 
Purkutyön jälkeen tontti on tasoitettava ja siistittävä. 
 
Toimenpiteen tultua suoritetuksi, tulee siitä ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle 
loppukatselmuksen suorittamiseksi. 
 
Mahdollisesti asbestia sisältävien purku- ja rakennustöiden osalta tulee noudattaa "Lakia eräistä 
asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015." 
 
 
 

 
 

Rakennusvalvontaviranomainen myöntää luvan rakennuksen tai sen osan purkamiseen, koska 
purkaminen ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 
hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutumista (MRL 139 § 1 mom). 
 
Purkamistyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Purkamistyöt on tämän 
purkamisluvan perusteella suoritettava kolmen vuoden kuluessa.  
 
Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen, purkamissuunnitelma on toimitettu 
rakennusvalvontaan ja lupaehdoissa edellytetty vastaava työnjohtaja on hyväksytty johtamaan 
purkutyötä. 
 
Tämä päätös lähetetään viipymättä MRA 69 §:n edellyttämällä tavalla tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.06.2021, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  11.06.2021 

 
Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

MRL 192 §:n 1momentin mukaan rakennus- ja toimenpidelupapäätöksessä: 

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;  
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen 

päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 
4) kunnalla 
MRL 192 §:n 2 momentin mukaan maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa 

koskevasta päätöksestä: 

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
2) kunnan jäsenellä (ei valitusoikeutta, jos asia ratkaistu rakennus- tai toimenpideluvan 
yhteydessä) 
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, sekä 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella 
 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on jätettävä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle neljäntoista (14) 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 Tiedoksisaantitavat ja oikaisuvaatimusajan alkaminen: 
Lupa-asioissa julkipanon jälkeen tehtyjen päätösten osalta oikaisuvaatimusaika alkaa, kun 

päätös on annettu, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä merkitty yllä. 

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

ja todistus tiedoksisaannista, mikäli päätös ei ole annettu julkipanon jälkeen. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Oikaisuvaatimus tehdään: Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta 
Toimitusosoite: 
Kouvolan kaupunki  
Rakennusvalvontatoimisto 
Valtakatu 33   PL 32 
45700 KUUSANKOSKI   45701 KUUSANKOSKI 
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Rakennusvalvonta    
 
 
Rakennustarkastaja Elina Korjala Purkamislupa 286-2021-299 

Päätöspäivämäärä 09.06.2021 

Pykälä 2114 

Rakennuspaikka 
286-413-5-140 
Pinta-ala 23200.0 
 
Tihiäniemi 111 
46400 KAIPIAINEN 
 
Kaava Ei asema- tai yleiskaavaa 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus  
 
Nykytilanne Kerrosala  
Rakennettu 46.0 k-m2 
   
Rakennusluvalla puretaan 46.0 k-m2 
 

Hakija 
Partanen Henri 
Ketotie 10 
45200 Kouvola 
 
 

Toimenpide 
Rakennuksen purkaminen 
Vanhan asuinrakennuksen purkaminen. Pitkään käyttämättömänä ollut asuinrakennus on 
käyttökelvoton ja se puretaan uuden alta pois.  
 
 Rakennuksen purkaminen 
Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1 46.0 46.0 0.0 
 

Hankkeen vaativuusluokka 
Tavanomainen 
  

Hakemuksen liitteet 
Asemapiirustus - Asemapiirustus 
RK 9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta 
Selvitys purkujätteen käsittelystä 
Naapurien kuuleminen 
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta 
Kiinteistörekisterikartta 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
 
 

Päätös 
Lupahakemus hyväksytty 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 
Purkutöiden työnjohtaja 
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Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 
Loppukatselmus  

Muut lupaehdot: 
 
Rakentamisen aikana syntyvän jätteen ja ympäristölle vaarallisen rakennus- tai purkujätteen (esim. 
asbesti) lajittelussa, keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan 01.05.2015 
voimaantulleita jätehuoltomääräyksiä. 
 
Rakennusvalvontaviranomaiselle on toimitettava selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä 
sen lajittelusta loppukatselmukseen mennessä. 
 
Mahdollisesti asbestia sisältävien purku- ja rakennustöiden osalta tulee noudattaa "Lakia eräistä 
asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015." 
 
Purkutyön jälkeen alue on tasattava ja siistittävä. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen myöntää luvan rakennuksen tai sen osan purkamiseen, koska 
purkaminen ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 
hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutumista (MRL 139 § 1 mom). 
 
Purkamistyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Purkamistyöt on tämän 
purkamisluvan perusteella suoritettava kolmen vuoden kuluessa.  
 
Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen, purkamissuunnitelma on toimitettu 
rakennusvalvontaan ja lupaehdoissa edellytetty vastaava työnjohtaja on hyväksytty johtamaan 
purkutyötä. 
 
Tämä päätös lähetetään viipymättä MRA 69 §:n edellyttämällä tavalla tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.06.2021, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  11.06.2021 
Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

MRL 192 §:n 1momentin mukaan rakennus- ja toimenpidelupapäätöksessä: 

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;  
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen 

päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 
4) kunnalla 
MRL 192 §:n 2 momentin mukaan maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa 

koskevasta päätöksestä: 

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
2) kunnan jäsenellä (ei valitusoikeutta, jos asia ratkaistu rakennus- tai toimenpideluvan 
yhteydessä) 
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, sekä 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella 
 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on jätettävä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle neljäntoista (14) 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 Tiedoksisaantitavat ja oikaisuvaatimusajan alkaminen: 
Lupa-asioissa julkipanon jälkeen tehtyjen päätösten osalta oikaisuvaatimusaika alkaa, kun 

päätös on annettu, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä merkitty yllä. 

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

ja todistus tiedoksisaannista, mikäli päätös ei ole annettu julkipanon jälkeen. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Oikaisuvaatimus tehdään: Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta 
Toimitusosoite: 
Kouvolan kaupunki  
Rakennusvalvontatoimisto 
Valtakatu 33   PL 32 
45700 KUUSANKOSKI   45701 KUUSANKOSKI 
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Rakennustarkastaja Esa Inkilä Maisematyölupa 286-2021-313 

Päätöspäivämäärä 09.06.2021 

Pykälä 1617 

Rakennuspaikka 
286-438-1-98 
Pinta-ala 31000.0 
 
Harmaaharjuntie 111 
46110 TUOHIKOTTI 
 
Kaava Ranta-asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus M maa ja metsätalousalue, RA loma-asuntoalue 
 
Nykytilanne Kerrosala  
Rakennettu 100.0 k-m2 
  
Päätökset ja hakemukset 100.0 k-m2 
Rakenteilla 0.0 k-m2 
  

Hakija 
Kiinteistö Oy Kukonsaari  
 c/o Soili Mäyrä Ristiniementie 19 B 20 02320 ESPOO 
02320 Espoo 
 
 

Toimenpide 
Puiden kaataminen asemakaava-alueella 
Tarkoitus tehdä metälain mukainen hervennus kyseisellä kiinteistöllä. Rantaan jätetään suojavyöhyke.  
 
  

Hankkeen vaativuusluokka 
Vähäinen 
  

Hakemuksen liitteet 
Kaupparekisteriote 
Naapurien kuuleminen - Naapuri lähetti tiedoston kuvana sähköpostilla, siksi tiedoston laatu on huon 
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta 
Hakkuusuunnitelma - Harvennetaan puut tontin ympäri. Jätetään suojavyöhyke rantaan. 
Valtakirja 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
Lupa ei koske kukkosaaren aluetta. Puunkaato toteutuu harvennushakkuuna. 
Rantakaavan luonnontilainen alue on merkitty kaavaan ja se on säilytettävä kaavan mukaisesti. 
 
 

Päätös 
Lupahakemus hyväksytty 
 
Koska toimenpide ei tuota huomattavaa haittaa yleis- ja asemakaavan toteutumiselle, harkitsen 
oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella 
myöntää anotun maisematyöluvan tämän luvan mukaisin ehdoin. 
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Lupamääräykset: 

Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 
Loppukatselmus  

Muut lupaehdot: 
 

 
 

Rakennusvalvontaviranomainen myöntää toimenpiteelle maisematyöluvan, koska maisematyöluvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät MRL 140 § mukaisesti. 
 
Toimenpiteiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Toimenpiteet on tämän 
luvan perusteella saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa tai lupa raukeaa. 
 
Maisematyöluvan toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen ja vastaava 
työnjohtaja on hyväksytty, mikäli lupaehdoissa on edellytetty työnjohtajan hyväksyttämistä. 
 
Tämä päätös lähetetään viipymättä MRA 69 §:n edellyttämällä tavalla tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.06.2021, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  11.06.2021 
Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

MRL 192 §:n 1momentin mukaan rakennus- ja toimenpidelupapäätöksessä: 

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;  
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen 

päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 
4) kunnalla 
MRL 192 §:n 2 momentin mukaan maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa 

koskevasta päätöksestä: 

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
2) kunnan jäsenellä (ei valitusoikeutta, jos asia ratkaistu rakennus- tai toimenpideluvan 
yhteydessä) 
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, sekä 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella 
 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on jätettävä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle neljäntoista (14) 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 Tiedoksisaantitavat ja oikaisuvaatimusajan alkaminen: 
Lupa-asioissa julkipanon jälkeen tehtyjen päätösten osalta oikaisuvaatimusaika alkaa, kun 

päätös on annettu, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä merkitty yllä. 

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

ja todistus tiedoksisaannista, mikäli päätös ei ole annettu julkipanon jälkeen. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Oikaisuvaatimus tehdään: Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta 
Toimitusosoite: 
Kouvolan kaupunki  
Rakennusvalvontatoimisto 
Valtakatu 33   PL 32 
45700 KUUSANKOSKI   45701 KUUSANKOSKI 
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Rakennusvalvonta    
 
 
Rakennustarkastaja Esa Inkilä Maisematyölupa 286-2021-320 

Päätöspäivämäärä 09.06.2021 

Pykälä 1624 

Rakennuspaikka 
286-404-1-10 
Pinta-ala 54568.0 
 
 
  
 
Kaava Yleiskaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus VU 
   

Hakija 
Leivo Kimmo Olli Juhani 
Hanikka 38 A 
02360 ESPOO 
 
 

Toimenpide 
Puiden kaataminen yleiskaava-alueella 
Kehitysluokaltaan varsin tasaikäisen metsätilan metsätaloustoimenpiteenä pääosin päätehakkuu MHY 
metsäselvityksen 2020 mukaisesti.  
 
  

Hankkeen vaativuusluokka 
Tavanomainen 
  

Hakemuksen liitteet 
Naapurien kuuleminen - Naapurin kuuleminen Mattila, kaupunki kuuli kaksi naapuria 
Kiinteistörekisterikartta 
Hakkuusuunnitelma 
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta - Lohkomistoimituspöytäkirja 
 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
Rakennusvalvonta kävi paikan päällä 1.6.2021. 
Yleiskaavoituksella ei ollut asiaan lausuttavaa. 
 
 

Päätös 
Lupahakemus hyväksytty 
 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 
Loppukatselmus  

Muut lupaehdot: 
 
Hakkuun yhteydessä ja puunkaadon jälkeen on ulkoilureitin kunto tarkistettava sekä tarvittaessa 
palautettava. Ulkoilureitin turvallisuuteen pohjoisosalla on kiinnitettävä huomiota hakkuun aikana. 
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Rakennusvalvontaviranomainen myöntää toimenpiteelle maisematyöluvan, koska maisematyöluvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät MRL 140 § mukaisesti. 
 
Toimenpiteiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Toimenpiteet on tämän 
luvan perusteella saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa tai lupa raukeaa. 
 
Maisematyöluvan toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen ja vastaava 
työnjohtaja on hyväksytty, mikäli lupaehdoissa on edellytetty työnjohtajan hyväksyttämistä. 
 
Tämä päätös lähetetään viipymättä MRA 69 §:n edellyttämällä tavalla tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.06.2021, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  11.06.2021 
Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

MRL 192 §:n 1momentin mukaan rakennus- ja toimenpidelupapäätöksessä: 

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;  
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen 

päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 
4) kunnalla 
MRL 192 §:n 2 momentin mukaan maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa 

koskevasta päätöksestä: 

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
2) kunnan jäsenellä (ei valitusoikeutta, jos asia ratkaistu rakennus- tai toimenpideluvan 
yhteydessä) 
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, sekä 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella 
 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on jätettävä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle neljäntoista (14) 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 Tiedoksisaantitavat ja oikaisuvaatimusajan alkaminen: 
Lupa-asioissa julkipanon jälkeen tehtyjen päätösten osalta oikaisuvaatimusaika alkaa, kun 

päätös on annettu, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä merkitty yllä. 

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

ja todistus tiedoksisaannista, mikäli päätös ei ole annettu julkipanon jälkeen. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Oikaisuvaatimus tehdään: Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta 
Toimitusosoite: 
Kouvolan kaupunki  
Rakennusvalvontatoimisto 
Valtakatu 33   PL 32 
45700 KUUSANKOSKI   45701 KUUSANKOSKI 
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