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Osallistujat 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Mörk Joni-Petri puheenjohtaja  
 Melkko Sari varapuheenjohtaja Poissa kokouksesta §:n 

166 käsittelyn ajan klo 
17.34-17.45. 

 Hämäläinen Tiina jäsen  
 Jokivaara Jussi jäsen  
 Kontkanen Juha jäsen Poistui kokouksesta §:n 

174 käsittelyn aikana 
klo 18.42. 

 Koponen Heli jäsen  
 Laine Raimo jäsen  
 Lammi Maria jäsen Poistui kokouksesta §:n 

174 käsittelyn aikana 
klo 16.36. 

 Mankki Timo jäsen  
 Rasimus Susanna jäsen  
 Silén Jukka jäsen Poistui kokouksesta §:n 

161 käsittelyn päätyttyä 
klo 17.20. 

 Vainikka Toni jäsen  
 Ylä-Outinen Mia jäsen  

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Muu Raunio Milla kaupunginhallituksen edus-

taja 
 

 Vahla Einar nuorisovaltuuston edustaja Poistui kokouksesta 
§:n 168 käsittelyn pää-
tyttyä. 

 Varelius Niko nuorisovaltuuston edustaja  
 Tylli Hannu esittelijä, tekninen johtaja  
 Kangasniemi-Kuikka Anne asiantuntija, kaupunginarkki-

tehti 
Poistui kokouksesta 
§:n 168 käsittelyn pää-
tyttyä. 

 Kujala Pekka asiantuntija, vs. kaupungin-
geodeetti 

Sami Suoknuutin sijai-
nen. 

 Ahtiainen Anne asiantuntija, kaupungininsi-
nööri 

Poissa kokouksesta 
§:n 161 käsittelyn ajan. 

 Lotti Heli asiantuntija, vs. kiinteistöpal-
velujohtaja 

Päivi Takkisen sijainen. 
Poistui kokouksesta, 
kun hankintojen kilpai-
luttamisasia oli käsi-
telty klo 16.45. 
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 Kytölä Marika asiantuntija, lakimies Saapui kokoukseen §:n 

168 käsittelyn aikana. 
 Luukkonen Marko asiantuntija, yleiskaavapääl-

likkö 
Poistui kokouksesta 
§:n 161 käsittelyn pää-
tyttyä klo 17.19. 

 Hukkanen Milla asiantuntija, hankinta-asian-
tuntija 

Poistui kokouksesta, 
kun hankintojen kilpai-
luttamisasia oli käsi-
telty klo 16.45. 

 Ahola Ritva sihteeri, hallintosihteeri  
 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Poissa Suoknuuti Sami asiantuntija, kaupunginge-

odeetti 
 

 Takkinen Päivi asiantuntija, kiinteistöpalve-
lujohtaja 

 

 Friman Hannu  asiantuntija, ympäristöjohtaja  
 Anttila Minna  asiantuntija, maaseutupalve-

lujen päällikkö 
 

 Hirvonen Hanna  asiantuntija, paikkatietopääl-
likkö 
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Pöytäkirjan tarkastus 

Joni Mörk 

puheenjohtaja 

Ritva Ahola 

sihteeri 

Juha Kontkanen 

pöytäkirjan tarkastaja 

Mia Ylä-Outinen 

pöytäkirjan tarkastaja 

Pöytäkirjan §:t 167, 168, 170 ja 171 tarkastettiin kokouksessa. 

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

Pöytäkirja on nähtävänä 
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 158 

Hallintosäännön 137 §: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 129 §: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. 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä sen, onko kokous laillisesti 
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi tekninen lautakunta totesi ko-
kouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

____________ 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 159 

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pide-
tään pöytäkirjaa. 

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkasta-
misen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n 
mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden. 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastus-
vuorossa ovat Juha Kontkanen ja Mia Ylä-Outinen. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 
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Sopimus pyörätelineiden toteuttamisesta KAS-ELY-L ja kaupunki 

2031/00.04.00/2022 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 167 

      

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Kouvolan kaupunki haluaa parantaa joukkoliikenteen ja pyöräilyn edelly-
tyksiä lisäämällä pyöräpysäköintimahdollisuuksia linja-autopysäkkien 
yhteyteen. Hanke on osa Kouvolan kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edis-
tämissuunnitelmaa 2021–2030, joka hyväksyttiin teknisessä lautakun-
nassa 18.5.2021 (Tela 18.5.2021 § 107). 

Suunnittelua ohjaavana lähtötietona käytettiin elokuussa 2021 valmistu-
nutta selvitystä "Kouvolan joukko- ja pyöräliikenteen yhteensovittami-
nen". 

Kaupungin hankkeeseen kuuluu joukkoliikennepysäkkien yhteyteen to-
teutettavat polkupyöräkatokset (TELA 5.4.2022 § 88) sekä runkolukitta-
vien pyörätelineiden rakentaminen valtion maanteiden varsille.  

Kaupunki haki hankkeelle avustusta Liikenne- ja viestintävirastolta. Tra-
ficom myönsi avustuksen katuverkolle tuleviin kohteisiin (pyöräkatokset) 
yhteensä 89 000 euroa (/enintään 50 % hankkeen toteutuneista kustan-
nuksista).  

Maanteiden varsille tulevien pyörätelineiden asettaminen vaatii valtion 
tienpitäjän luvan ja se hankitaan sopimalla asiasta Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa. Sopi-
musluonnos karttaliitteineen on liitteenä. Runkolukittavat pyörätelineet 
tulevat Valkealaan Kalevantielle (mt 368) ja Jyrääntielle (mt 14616). 

Kaupungin tämän hetken alustavien suunnitelmien mukaan nämä koh-
teet kilpailutetaan syksyllä 2022 ja toteutus tapahtuu lokakuun loppuun 
2023 mennessä.   

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 
7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahti-
ainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyn sopimuksen 
maanteiden varteen tulevien runkolukittavien pyörätelineiden rakentami-
sesta, kunnossapidosta ja kustannusten jaosta.  

Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungininsinöörin tekemään sopimuk-
seen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä. 



 

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja  13/2022 34 (55) 

Tekninen lautakunta 28.06.2022   

 

 

Tekninen lautakunta määrää kaupungininsinöörin allekirjoittamaan sopi-
muksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa 29.6.2022 lukien. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

Liitteet 

 Liite[13] Runkolukittavat pyörätelineet maanteille_sopimus KAS-ELY_Tela28062022 
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Lupamääräykset ja -ohjeet koskien katu-, puisto- ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä Kouvo-
lassa. 

2030/10.03.01.02/2022 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 168 

      

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Kouvolan kaupungilla on käytössä lupaohjeet ja -ehdot koskien katu-, 
puisto- ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Edellinen versio on ollut voi-
massa 1.1.2018 asti.  

Ohjeistusta on nyt uusittu päivittämällä sitä sähköisen lupajärjestelmän 
vuoksi sekä osittain vanhentuneiden tietojen esim. henkilöiden ja yh-
teystietojen osalta. Myös teoksen nimeä on uudistettu siten, että se kat-
taa myös määräyksiä. Lupamääräykset ja -ohjeet -asiakirjaan on tehty 
myös tarkennuksia mm. kaivuiden, vihertöiden sekä nostotöiden osalta. 

Uusittu versio on liitteenä. 

Kadulla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä ilmoittaminen (nk. katulupa) 
perustuu kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta annetun lain 14a §:ssä säädettävään ilmoitusmenettelyyn. Lupa-
menettelyn tarkoituksena on antaa kaupungille mahdollisuus ohjata, val-
voa, ajoittaa ja sovittaa yhteen töitä ja niiden suorittamista niin, että 
työstä liikenteelle tai muulle käytölle aiheutuvia haittoja voidaan estää ja 
vähentää. 

Samaisen lainkohdan mukaan kunta voi antaa ilmoituksen johdosta 
työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti 
liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja 
yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen 
alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi. Näitä 
määräyksiä on jo näissä yleisissä ehdoissa. 

Lupamääräykset ja -ohjeet ohjaavat katu- puisto- ja yleisillä alueilla toi-
mivia noudattamaan Kouvolan kaupungin linjauksia. Ohjeessa määritel-
lään tarkasti, kuinka katualueilla työskennellään ja mitkä ovat vaatimuk-
set työn jäljelle. Nämä vähentävät ristiriitoja ja sujuvoittavat lupaproses-
sia niin hakijan kuin myöntäjän puolesta. Uusi ohjeistus selventää työ-
mailla työskentelyä ja niiden valvonta on myös tehokkaampaa. 

Uudistuksen taustalla on mm. se, että Kouvolan kaupunki on ottanut 
käyttöön sähköisen lupajärjestelmän (nk. ePermit -lupajärjestelmä) vuo-
den 2020 alkupuolella (1.sähköinen lupa on myönnetty 31.1.2020). 
Aiemmin käytössä oli paperiset luvat ja aiempi ohjeistus viittasi vain sen 
käyttöön.  



 

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja  13/2022 36 (55) 

Tekninen lautakunta 28.06.2022   

 

 

Lupamääräyksissä olevat ohjeistukset on käyty huolellisesti läpi jokai-
selta osa-alueeltaan yhdyskuntatekniikan eri tahojen kanssa. Esimer-
kiksi Vihertyöt -osiota on ollut tekemässä kaupungin puistomestari; as-
falttitöiden ja kaivuiden osalta sitä on puolestaan käynyt läpi yhdyskun-
tatekniikan rakennuttamisyksikkö. Myös yhdyskuntatekniikan suunnit-
telu on käynyt ohjeistuksen kokonaisuudessaan läpi; heidän asiantun-
teva näkemys on huomioitu ohjeistuksen tekemisessä. 

Ohjeistusta on verrattu myös muihin kaupunkeihin. Lupaprosessia pyri-
täänkin yhtenäistämään, jotta toimijoiden on helpompi toimia eri kau-
pungeissa, kun käytössä on edes suurin piirtein samanlaiset käytännöt. 
Tässä ohjeessa on paljon samaa mitä monessa muussa kaupungissa, 
mutta ohjeita on kuitenkin viilattu ja tarkennettu Kouvolan kaupungin nä-
kökulmasta meille sopivaksi. Esimerkiksi raitiotiet on huomioitu Helsin-
gin ja Tampereen ohjeessa, tietysti täysin merkitsemättömiä asioita 
Kouvolassa. Mutta vastaavasti täällä voidaan myöntää lupa nostotyölle 
keveimmin perustein kelloaikojen suhteen mitä esimerkiksi Mannerhei-
mintiellä Helsingissä.  

Monessa kaupungissa on suuremmat resurssit, joten Kouvolan kaupun-
gin on pitänyt tehdä ohjeistus sen mukaan, että lupa-asioita hoitava ja 
työmaita valvova henkilö pystyy yksin hoitamaan koko homman: hake-
muksen käsittelystä katselmuksiin, valvontaan sekä laskutukseen 
saakka. Sekä kaikki muu palautteiden käsittely ja yhteydenotot eri työ-
maihin liittyen. 

Katulupaprosessiin kuuluu lyhyesti:  

• hakemuksen käsittely, josta se voidaan palauttaa tarvittaessa täy-
dennettäväksi,  

• katselmukset: aloitus- ja lopetuskatselmus, mutta myös välikatsel-
muksia.  

• työmaiden valvontaa liikennejärjestelyiden sekä ennallistamisten 
osalta,  

• myös takuukatselmukset kuuluvat toimenkuvaan (takuu on voi-
massa 2 vuotta työn vastaanottamisesta)  

Lupamääräykset ja -ohjeet ovat siis tärkein työkalu, jota kadulla tehtä-
vissä töissä käytetään ja johon mahdollisissa ristiriitatilanteissa voi no-
jata. 

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi tai alueiden käytön asiantuntija Saku Kaisti-
nen, puh. 020 615 5290, saku.kaistinen(at)kouvola.fi 
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Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteessä esitetyn Lupamääräykset ja -
ohjeet -asiakirjan noudatettavaksi kadulla ja eräillä yleisillä alueilla teh-
tävien töiden yleisohjeistuksena. 

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.6.2022 lu-
kien. 

Lupamääräykset ja -ohjeet tulevat voimaan 29.6.2022 alkaen mahdolli-
sesta muutoksenhausta huolimatta. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi liitteessä esitetyn Lupamääräykset ja -
ohjeet -asiakirjan noudatettavaksi kadulla ja eräillä yleisillä alueilla teh-
tävien töiden yleisohjeistuksena. 

Tekninen lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-
kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.6.2022 lukien. 

Lupamääräykset ja -ohjeet tulevat voimaan 29.6.2022 alkaen mahdolli-
sesta muutoksenhausta huolimatta. 

Marika Kytölä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 

Anne Kangasniemi-Kuikka ja Einar Vahla poistuivat kokouksesta tämän 
asian käsittelyn päätyttyä. 

____________ 

 

Liitteet 

 Liite[14] Lupamääräykset ja - ohjeet 2022_Tela28062022 
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Betonipylväs nro 9, purkamisluvan hakeminen 

1387/10.03.00.06/2022 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 170 

      

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Kuusankosken Rantapuistossa, Kuusaan sillan ja Kaaritien välillä on 
neljä betonista suurjännitepylvästä (pylväät numerot 7-10). Pylväät on 
rakennettu 1948 ja ne olivat voimalinjakäytössä noin 30 vuotta. Vuo-
desta 1980 lähtien pylväät ovat seisseet paikallaan omineen, ilman voi-
majohtoja. 

Pylväiden sijainti on esitetty kartalla oheismateriaalina. 

Voimajohtopylväät (aikoinaan nrot 7-16) ovat tulleet kaupungin omistuk-
seen vuonna 2010 UPM Kymmene Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen 
seurauksena. Sopimuksen mukaan siirrosta maksettava korvaus perus-
tuu pylväiden purkukustannusarvioon eli pylväät on luovutettu purku-
kuntoisena. Ja tämän johdosta niille ei ole tehty vuosien saatossa pe-
ruskorjaustoimenpiteitä. 

Pylväille on tehty useita kuntotutkimuksia vuosien saatossa. Pylväälle 
nro 8 on tehty kuntotutkimus vuonna 2013 ja korjaussuunnitelma 
vuonna 2018. Pylväille nro 7, 9 ja 10 tehtiin kuntotutkimus laboratorioko-
keineen kevään ja kesän 2019 aikana. Vuonna 2019 tehdyn tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää betonirakenteiden kunnot, pylväisiin liitty-
vien rakenteiden ja laitteiden kunto sekä se, että voidaanko em. kol-
melle muulle pylväälle soveltaa pylväälle nro 8 laadittua korjaussuunni-
telmaa. Kuntotutkimusraportit pylväästä nro 9 ja pylvään nro 8 korjaus-
suunnitelma on esitetty oheismateriaalina. 

Pylvään nro 9 alueelle on hyväksytty asemakaavan muutos teknisessä 
lautakunnassa 14.12.2021 § 264. Pylväällä ei ollut aiemmin suojelumer-
kintää eikä sitä tehty uuteen kaavaankaan. Rakennelmaan kohdistuvien 
monien vaurioiden ja puutteiden takia pylväälle esitetään nyt haetta-
vaksi purkamislupaa. 

Pylväät on katsottu olevan teknisen lautakunnan hallinnassa, koska ne 
sijoittuvat yleisille alueille. Tekninen lautakunta on siten purkamisluvan 
hakijana; kunnallisen päätöksen purkamisesta tekee teknisen lautakun-
nan lupajaosto tai sen alainen viranhaltija. 

Pylväs nro 9 ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön 
(RKY) Kymintehtaan teollisuusympäristö rajauksen sisäpuolella. Myös-
kään maakunnallisissa kulttuuriympäristön inventoinneissa pylväitä ei 
ole nostettu arvokkaiksi kohteiksi. 
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Pylväiden teknisen toteutuksen on katsottu olevan valtakunnallisessa 
mittakaavassa ainutlaatuinen. Pylvästä nro 9 ei kuitenkaan voida korjata 
niin, ettei se muuttaisi pylvään ulkonäköä ja alkuperäisyyttä, koska rau-
doitusten määrät pylväissä eivät vastaa nykyisten mitoitusmenetelmien 
mukaisia vaadittavia arvoja (74 % vaaditusta). Tehdyn alustavan kor-
jaussuunnitelman mukaan pylväiden etu- ja takapintaa olisi tarpeen 
vahvistaa teräslevyin sekä pylväiden juuria manttelivaluin. Lisäksi pe-
rustukset tulisi vahvistaa anturan levityksin sekä teräspaaluin.   

Kuntotutkimuksen (2019) mukaan pylväässä nro 9 havaittiin muutamia 
halkeamia pylvään eri kohdissa. Suurin halkeama oli pilariosan keski-
kohdalla usean metrin mittainen pystyhalkeama. Halkeaman kohdalla 
on samansuuntainen betoniteräs. Halkeama lienee, ainakin osin, aiheu-
tunut korroosion käynnistymisestä betoniteräksessä. Raudoituksen be-
tonipeitteissä oli alituksia nykyisiin vaatimuksiin verrattuna lähes kaikki-
alla, mikä on tyypillistä tämän ikäiselle rakenteelle.   

Lisäksi pylvään betonit eivät ole kuntotutkimuksen mukaan huokosra-
kenteen perusteella pakkasenkestäviä kosteusrasituksessa. 

Kuntotutkimuksissa ei selvitetty pylvään 9 perustamistapaa (maanvarai-
nen tai paalutettu). 

Kouvolan kaupunki/tekninen lautakunta perustelee alueen haltijan omi-
naisuudessa pylvään nro 9 purkamista vedoten jo asemakaavan sisältö-
vaatimuksissakin todettuun MRL:n 54 § 2 momentissa vaadittuun turval-
lisen elinympäristön velvoitteeseen. 

Pelkästään pylvään nro 9 kunnostaminen maksaa arvioiden mukaan 
noin 82 000 euroa. Korjauskustannukset eivät ole purkamisluvan pe-
ruste. Kuitenkin kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa em. 
summan käyttäminen purkukuntoisena vastaanotetun rakenteen korjaa-
miseen näyttäytyy kohtuuttomana. Kuitenkin on huomioitava, että jos 
pylväs jätetään, siihen on tulevina vuosina sidottava varoja myös sään-
nönmukaiseen seurantaan sekä kunnossapitoon. 

Pylvään nro 9 kunnostamista vaikeuttaa ja kunnostuksen kokonaiskus-
tannuksia lisää myös sen sijainti rannan ja puistoväylän välisessä ranta-
törmässä. Kunnostusta varten pylväälle pitää tehdä työmaatie, koska 
pylväs sijaitsee selvästi puistoväylää alempana, vaikka puistoväylän 
korkeusasemaa on laskettu metrin verran olemassa olleeseen maanpin-
nan tasoon verrattuna. Puistoväylä on liian kaukana mm. henkilönostu-
rille ja siltä ei ylety kurkottamaan pylväälle. Koska puistoväylän kantava 
saven kuivakuorikerros on ”puhkaistu” kyseisessä kohdassa maanleik-
kaustöitä tehdessä, on se raskaalle kalustolle liian epävakaa. 

Kun huomioidaan myöhemmät ylläpitokorjaukset ja yleistarkastukset 
(viiden vuoden välein), tien tulisi olla käytännössä pysyvä. Tien pitää 
olla riittävän loiva ja pitää kestää raskaampaa kalustoa – mm. nosturia 
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ja paalukonetta. Pelkästään työmaatien rakentaminen lisää kustannuk-
sia arviolta noin 15 000 euroa, jolloin pylvään nro 9 kunnostaminen vaa-
tisi kaupungilta noin 100 000 euron investointimäärärahan. (Purkaminen 
maksaa arviolta noin 22 000 euroa / pylväs) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 139 § mukaan purkamisluvan myöntämi-
sen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäris-
töön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä 
haittaa kaavoituksen toteuttamista. Kouvolan kaupunki / tekninen lauta-
kunta katsoo, ettei pylvään nro 9 purkaminen haittaa kaavoituksen to-
teutumista, koska pylvästä ei ole suojeltu kaavalla ja kaavassa pylväs 
sijaitsee puistoalueella. Tähän puistoalueeseen viitaten, pylvään purka-
minen ei merkitse myöskään rakennettuun ympäristöön sisältyvien em. 
pykälässä mainittujen arvojen hävittämistä, koska 27,2 metrinen pylväs 
ei tee puistoalueesta turvallista, kuten taas MRL 85 § ja 167 § 2 mo-
mentti edellyttävät. 

= = = 

Kouvolan kaupunki teki aiemmin keväällä 2022 webropol-kyselyn asuk-
kaille, jossa sai antaa mielipiteen pylväiden kohtalosta. Pylvään 9 osalta 
pieni enemmistö oli purkamisen kannalla. Raportti vastauksista on 
oheismateriaalina. 

Pylväiden nro 8 ja 10 kohtalo käsitellään omina asiakohtinaan. 

Pylvään nro 7 purkamislupa on lainvoimainen. 

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, 
hannu.tylli(at)kouvola.fi. 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää hakea pylväälle nro 9 purkamislupaa 
edellä selostetuin perustein. 

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.6.2022 lu-
kien. 

Asian käsittely: 

Raimo Laine teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen: 

Betonipylväät nrot 9 ja 10 säilytetään. 

Mia Ylä-Outinen kannatti Raimo Laineen ehdotusta. 

Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Ne, jotka kannatta-
vat teknisen johtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat 
Raimo Laineen ehdotusta äänestävät ”ei”. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. 
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Puheenjohtaja totesi, että ”jaa” -ääniä annettiin 9 kpl ja ”ei” -ääniä an-
nettiin 2 kpl. Kaksi jäsentä oli poissa. Teknisen johtajan ehdotus tuli ko-
kouksen päätökseksi. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hakee pylväälle nro 9 purkamislupaa selostus-
osassa esitetyin perustein. 

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouk-
sessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.6.2022 lukien. 

Raimo Laine ja Mia Ylä-Outinen ilmoittivat eriävän mielipiteensä. 

____________ 

 

Liitteet 

 Liite[19] Betonipylväiden sijaintikartta_nrot_7_10_Tela28062022 

 Liite[20] Korjaussuunnitelma_pylväs_nro_8_Tela28062022 

 Liite[21] Betonipylväs 9 tutkimusraportit_yhdistetty_Tela28062022 

 Liite[22] Betonipylväskysely 2022_Tela28062022 

 Liite[23] Eriävä mielipide_§t170ja171_MiaYlä-Outinen_Tela28062022 
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Betonipylväs nro 10, purkamisluvan hakeminen 

1388/10.03.00.06/2022 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 171 

      

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Kuusankosken Rantapuistossa, Kuusaan sillan ja Kaaritien välillä on jäl-
jellä neljä betonista suurjännitepylvästä (pylväät numerot 7-10).  

Pylväskartta on esitetty oheismateriaalina. 

Pylväät on rakennettu 1948 ja ne olivat voimalinjakäytössä noin 30 
vuotta. Vuodesta 1980 lähtien pylväät ovat seisseet paikallaan omi-
neen, ilman voimajohtoja. Voimajohtopylväät (aikoinaan nrot 7-16) ovat 
tulleet kaupungin omistukseen vuonna 2010 UPM Kymmene Oyj:n 
kanssa tehdyn sopimuksen seurauksena.  

Sopimuksen mukaan siirrosta maksettava korvaus perustuu pylväiden 
purkukustannusarvioon eli pylväät on luovutettu purkukuntoisena. Tä-
män johdosta niille ei ole tehty vuosien saatossa peruskorjaustoimenpi-
teitä. 

Pylväille on tehty useita kuntotutkimuksia vuosien saatossa. Pylväälle 
nro 8 on tehty kuntotutkimus vuonna 2013 ja korjaussuunnitelma 
vuonna 2018. Pylväille nro 7, 9 ja 10 tehtiin kuntotutkimus laboratorioko-
keineen kevään ja kesän 2019 aikana. Vuonna 2019 tehdyn tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää betonirakenteiden kunnot, pylväisiin liitty-
vien rakenteiden ja laitteiden kunto sekä se, että voidaanko em. kol-
melle muulle pylväälle soveltaa pylväälle nro 8 laadittua korjaussuunni-
telmaa. Kuntotutkimusraportit on esitetty oheismateriaalina. 

Pylvään nro 10 alueelle on hyväksytty asemakaavan muutos teknisessä 
lautakunnassa 14.12.2021 § 264. Pylväällä ei ollut aiemmin suojelumer-
kintää eikä sitä tehty uuteen kaavaankaan. Rakennelmaan kohdistuvien 
vaurioiden ja puutteiden takia pylväälle esitetään nyt haettavaksi purka-
mislupaa. 

Pylväät on katsottu olevan teknisen lautakunnan hallinnassa, koska ne 
sijoittuvat yleisille alueille. Tekninen lautakunta on siten purkamisluvan 
hakijana; kunnallisen päätöksen purkamisesta tekee teknisen lautakun-
nan lupajaosto tai sen alainen viranhaltija. 

Pylväs nro 10 ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön 
(RKY) Kymintehtaan teollisuusympäristö rajauksen sisäpuolella. Myös-
kään maakunnallisissa kulttuuriympäristön inventoinneissa pylväitä ei 
ole nostettu arvokkaiksi kohteiksi. 
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Pylväiden teknisen toteutuksen on katsottu olevan valtakunnallisessa 
mittakaavassa ainutlaatuinen. Pylvästä nro 10 ei kuitenkaan voida kor-
jata niin, ettei se muuttaisi pylvään ulkonäköä ja alkuperäisyyttä, koska 
raudoitusten määrät pylväissä eivät vastaa nykyisten mitoitusmenetel-
mien mukaisia vaadittavia arvoja (74 % vaaditusta). Tehdyn alustavan 
korjaussuunnitelman mukaan pylväiden etu- ja takapintaa olisi tarpeen 
vahvistaa teräslevyin sekä pylväiden juuria manttelivaluin. Lisäksi pe-
rustukset tulisi vahvistaa anturan levityksin sekä teräspaaluin.   

Kuntotutkimuksen (2019) mukaan pylväässä nro 10 havaittiin muutamia 
halkeamia pylvään eri kohdissa. Suurin halkeama oli pilariosan keski-
kohdalla usean metrin mittainen pystyhalkeama. Halkeaman kohdalla 
on samansuuntainen betoniteräs. Halkeama lienee, ainakin osin, aiheu-
tunut korroosion käynnistymisestä betoniteräksessä. Raudoituksen be-
tonipeitteissä oli alituksia nykyisiin vaatimuksiin verrattuna lähes kaikki-
alla, mikä on tyypillistä tämän ikäiselle rakenteelle.   

Lisäksi pylvään betonit eivät ole kuntotutkimuksen mukaan huokosra-
kenteen perusteella pakkasenkestäviä kosteusrasituksessa. 

Kuntotutkimuksissa ei selvitetty pylvään 10 perustamistapaa (maanva-
rainen tai paalutettu). 

Kouvolan kaupunki/tekninen lautakunta perustelee alueen haltijan omi-
naisuudessa pylvään nro 10 purkamista vedoten jo asemakaavan sisäl-
tövaatimuksissakin todettuun MRL:n 54 § 2 momentissa vaadittuun tur-
vallisen elinympäristön velvoitteeseen. 

Pylvään nro 10 kunnostaminen maksaa arvioiden mukaan noin 82 000 
euroa. Korjauskustannukset eivät ole purkamisluvan peruste. Kuitenkin 
kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa em. summan käyttä-
minen purkukuntoisena vastaanotetun rakenteen korjaamiseen näyttäy-
tyy kohtuuttomana. Kuitenkin on huomioitava, että jos pylväs jätetään, 
siihen on tulevina vuosina sidottava varoja myös säännönmukaiseen 
seurantaan sekä kunnossapitoon. (Purkaminen maksaa arviolta noin 22 
000 euroa / pylväs) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 139 § mukaan purkamisluvan myöntämi-
sen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäris-
töön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä 
haittaa kaavoituksen toteuttamista. Kouvolan kaupunki / tekninen lauta-
kunta katsoo, ettei pylvään nro 10 purkaminen haittaa kaavoituksen to-
teutumista, koska pylvästä ei ole suojeltu kaavalla ja kaavassa pylväs 
sijaitsee puistoalueella; asutuksen ja kaupungin yleisen matonpesupai-
kan välittömässä läheisyydessä. Pylvään purkaminen ei siten merkitse 
myöskään rakennettuun ympäristöön sisältyvien em. pykälässä mainit-
tujen arvojen hävittämistä, koska 27,2 metrinen pylväs ei tee alueesta 
turvallista, kuten taas MRL 85 § ja 167 § 2 momentti edellyttävät. 
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Kouvolan kaupunki teki aiemmin keväällä 2022 webropol-kyselyn asuk-
kaille, jossa sai antaa mielipiteen pylväiden kohtalosta. Pylvään 10 
osalta 50 % vastanneista oli purkamisen kannalla. 45 % oli säilyttämi-
sen kannalla ja 5 % toivoi pylväästä säilytettävän tyviosa eli olivat ns. 
torsoratkaisun kannalta. Raportti vastauksista on oheismateriaalina. 

Pylväiden nro 8 ja 9 kohtalo käsitellään omina asiakohtinaan. 

Pylvään nro 7 purkamislupa on lainvoimainen. 

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, 
hannu.tylli(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää hakea pylväälle nro 10 purkamislupaa 
edellä selostetuin perustein. 

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.6.2022 lu-
kien. 

Asian käsittely: 

Raimo Laine teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen: 

Betonipylväät nrot 9 ja 10 säilytetään. 

Mia Ylä-Outinen kannatti Raimo Laineen ehdotusta. 

Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Ne, jotka kannatta-
vat teknisen johtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat 
Raimo Laineen ehdotusta äänestävät ”ei”. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. 

Puheenjohtaja totesi, että ”jaa” -ääniä annettiin 9 kpl ja ”ei” -ääniä an-
nettiin 2 kpl. Kaksi jäsentä oli poissa. Teknisen johtajan ehdotus tuli ko-
kouksen päätökseksi. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hakee pylväälle nro 10 purkamislupaa selostus-
osassa esitetyin perustein. 

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouk-
sessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.6.2022 lukien. 

Raimo Laine ja Mia Ylä-Outinen ilmoittivat eriävän mielipiteensä. 

____________ 
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 Liite[25] Betonipylväiden sijaintikartta_nrot_7_10_Tela28062022 

 Liite[26] Betonipylväs 10 tutkimusraportit2019_yhdistetty_Tela28062022 

 Liite[27] Betonipylväskysely 2022_Tela28062022 

 Liite[28] Eriävä mielipide pylväs 10_§171_RaimoLaine_Tela28062022 

 Liite[29] Eriävä mielipide_§t170ja171_MiaYlä-Outinen_Tela28062022 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 158, § 159, § 170, § 171 

Muutoksenhakukielto 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos-
ta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 167, § 168 

 

Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki) 

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 voi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kunnan jäsen 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kulutta kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. 

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 kaupungin tekni-
nen lautakunta 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs, Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 
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Puhelinnumero:  020 615 4003 tai 020 615 4801 

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00. 

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 
kaupungin kirjaamosta. 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs, Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00. 

Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon xx.xx.20xx. 



Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (2) 
Tekniikka- ja ympäristö -toimiala Dnro (Kouvolan kaupunki) 

Dnro KASELY 

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9
45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

PYÖRÄTELINEIDEN RAKENTAMINEN, KUNNOSSAPITO JA KUSTANNUSTENJAKO, KOUVOLA. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen 
(myöhemmin KAS-ELY-L) ja Kouvolan kaupungin (Kaupunki) kesken on tehty 
seuraava sopimus polkupyörätelineiden suunnittelemisesta, 
rakennuttamisesta / rakentamisesta, omistuksesta ja kunnossapidosta.  

1. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Kouvolan kaupunki haluaa parantaa joukkoliikenteen ja pyöräilyn edellytyksiä. 
Osana tätä hanketta on tehty selvitys pyöräpysäköinnin laadun 
parantamisesta eräille linja-autopysäkeille, mikä tarkoittaa mm. 
runkolukittavien pyörätelineiden rakentamista. Tällä sopimuksella sovitaan 
niiden runkolukittavien pyörätelineiden toteuttamisesta ja kunnossapidosta, 
jotka sijoittuvat valtion hallinnoimalle maantiealueelle. 

2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Sopimus tulee voimaan heti, kun se on molempien osapuolten taholta 
allekirjoitettu. Sopimus voidaan allekirjoittaa kaupungin puolelta, kun 
tekninen lautakunta on tehnyt asiassa päätöksen ja päätös on lainvoimainen. 

3. AIKATAULU
Rakentaminen suoritetaan vuosien 202X ja 202Y aikana. 

4. SUUNNITTELU
Kaupunki on laatinut kohteen suunnitelmat ja KAS-ELY-L hyväksyy ne tämän 
sopimuksen allekirjoituksella Suunnitelmat ovat sopimuksen liitteenä 1 ja 2. 

5. RAKENNUTTAMINEN / RAKENTAMINEN
Kaupunki vastaa pyörätelineiden rakennuttamisesta / rakentamisesta. 

6. KUSTANNUKSET
Kaupunki vastaa kohteiden suunnitteluun, rakennuttamiseen ja 
rakentamiseen liittyvistä kustannuksista. 

7. MAA-ALUEET
KAS-ELY-L myöntää tämän sopimuksen allekirjoituksella kaupungille oikeuden 
rakentaa telineet maa-alueelleen. Maa-alueen omistukseen tai hallintaan tällä 
sopimuksella ei tehdä muutoksia. 

8. RAKENTEIDEN OMISTUS JA NIIDEN MAHDOLLINEN POISTAMINEN
Kaupunki omistaa telineet ja kaupungilla on oikeus ilman eri-ilmoitusta purkaa 
rakentamansa telineet ja siirtää se pois. 

Liite § 167

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


Kouvolan kaupunki   SOPIMUS  2 (2) 
Tekniikka- ja ympäristö -toimiala  Dnro (Kouvolan kaupunki) 
 
    Dnro KASELY 
 

  
 
 

 
 
 

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Pyörätelineet on siirrettävä kaupungin kustannuksella, mikäli tienpito tai 
liikenneturvallisuus sitä jäljempänä vaatii. Tässä yhteydessä ELY-keskus toteaa, 
että sillä ei ole tällä hetkellä tiedossa liitteissä 1. ja 2. esitettyihin 
pyörätelineiden sijoituspisteisiin kohdistuvia sellaisia tien parantamiseen tai 
kehittämiseen kohdistuvia tarpeita, jotka edellyttäisivät pyörätelineiden 
poistamista tai siirtämistä.  
 

9. VASTUU 
Sopimuksen molemmilla osapuolella on oikeus valvoa töiden suunnittelua, 
työn suoritusta ja sopimuksenmukaisuutta. 

 
10. KUNNOSSAPITO ja HOITO 

 
Pyörätelineiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, hoidosta ja mahdollisista 
korjauksista vastaa kaupunki kustannuksellaan, ellei telineisiin liittyvät vauriot 
ole syntyneet KAS-ELY-L:n hoitotoimenpiteiden tms. seurauksena 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen korvausvastuu ei kuitenkaan koske vaurioita 
tai vahinkoja, joita normaalista tienpidosta saattaa aiheutua maantien 
tiealueelle tai maantien suoja-alueelle sijoitetuille pyörätelineille. 
Kaupungin hoitovastuulle kuuluu kaikkinainen sellainen pyörätelineiden 
vaatima talvi- ja kesähoito, jota ei voida tehdä konetyönä. 
 

11. YHTEISTOIMINTA 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. 
 

12. YHTEYSHENKILÖT 
Kaupunki: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, p. 020 615 7096. 
KAS-ELY-L: Liikennejärjestelmäasiantuntija Pasi Halttunen, p. 0295 029 162. 
 

13. SOPIMUSKAPPALEET 
Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Kaupungin puolelta sopimuksen 
allekirjoittaa kaupungininsinööri Anne Ahtiainen.  
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puolelta sopimuksen allekirjoittaa yksikön 
päällikkö Jussi Kailasto. 
 
 

Liite 1.  Pyöräteline Valkealan kk 
Liite 2.  Pyöräteline Jyrääntie 
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2.00

1.00

Kaarien etäisyys

Mittakaava

1:50

AB   40 mm

Murske 300 mm Kam # 0-32 mm

1:500, 1:50

Asemapiirustus ja rakennepoikkileikkaus

Kirkon pyörätelineet, Valkeala

Runkolukittavat kaaret 5 kpl

41 - 34.1

41. VALKEALAN KIRKONKYLÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI

TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

MUUTOS PVM MUUTOS

SUUNN.

HYV.

TEHNYT

PIIR. NROMITTAKAAVA

LIITTYY PIIR.

KORVAA

KORVATTU

K.OSA

ALUE

TELA

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

KOORDI-

NAATISTO

KORKEUS-

JÄRJESTELMÄ

Kouvolan pyöräpysäköinnin toteutussuunnitelma

ETRS-GK27

N2000

Kouvola

12.11.2021
AnTur/HaBer

Runkolukittavat kaaret: Extery Kaar 1000 tai vastaava

Kiinnitetään alustaan valmistajan ohjeen mukaan: asfaltti

Kaaret asennetaan 1,0 metrin jaolla

Rakennukset

ASEMAPIIRUSTUS

Havainnekuva

Nyk. L-A -pysäkki

Nyk. L-A -pysäkki

3.2.2022
T. Vuorentausta

AutoCAD SHX Text
Kalevantie
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1.00

Kaarien etäisyys

Mittakaava

1:50

AB   40 mm

Murske 300 mm Kam # 0-32 mm

1:500, 1:50

Asemapiirustus ja rakennepoikkileikkaus

Linja-autopysäkin pyörätelineet, Häkämäki

Runkolukittavat kaaret 5 kpl

48 - 2.1

48.AITOMÄKI

KOUVOLAN KAUPUNKI

TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

MUUTOS PVM MUUTOS

SUUNN.

HYV.

TEHNYT

PIIR. NROMITTAKAAVA

LIITTYY PIIR.

KORVAA

KORVATTU

K.OSA

ALUE

TELA

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

KOORDI-

NAATISTO

KORKEUS-

JÄRJESTELMÄ

Kouvolan pyöräpysäköinnin toteutussuunnitelma

ETRS-GK27

N2000

Kouvola

12.11.2021
AnTur/HaBer

Runkolukittavat kaaret: Extery Kaar 1000 tai vastaava

Kiinnitetään alustaan valmistajan ohjeen mukaan: asfaltti

Kaaret asennetaan 1,0 metrin jaolla

ASEMAPIIRUSTUS

Havainnekuva

3.2.2022
T. Vuorentausta

AutoCAD SHX Text
Jyrääntie

AutoCAD SHX Text
Valtatie 6

AutoCAD SHX Text
Häkämäentie
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KOUVOLAN KAUPUNKI 

Lupamääräykset ja –ohjeet 
koskien katu-, puisto- ja muilla yleisillä alueilla 
tehtäviä töitä Kouvolassa 
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1. LUPAMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 
 

1.1 Katulupa (kaivulupa, työlupa, käyttölupa) 
 

Termiä katulupa käytetään näissä ohjeissa kuvaamaan kunnan suostumusta katu-, 
puisto- ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen. Luvassa voidaan 
määrätä ehtoja työn suorittamiselle. Katulupa on maksullinen. Katulupa perustuu 
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a 
§:ssä säädettävään ilmoitusmenettelyyn. 

 
Lupamenettelyn tarkoituksena on antaa kaupungille mahdollisuus ohjata, valvoa, ajoit- 
taa ja sovittaa yhteen töitä ja niiden suorittamista niin, että työstä liikenteelle tai muulle 
käytölle aiheutuvia haittoja voidaan estää ja vähentää. 

 
Katulupaa tulee hakea seuraavia töitä varten: 
 johtojen, kaapeleiden, putkien ja niihin liittyvien laitteiden asentamiseksi ja 

korjaamiseksi tehtävät työt 
 kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi on tarpeen rajata 

osa viereisestä kadusta tai muusta yleisestä alueesta työmaa-alueeksi 
 muut tilapäisiä liikennejärjestelyjä vaativat työt 
 sijoittamissopimuksen mukaisen työn suorittamiseen ja alueen varaamiseen 
 
Yleisten alueiden käyttölupa: 
 tapahtumille 
 tilaisuuksille 
 myyntikojujen pystyttämiselle 
 terassien pitämiseen 

 
Toimivalta kunnan suostumuksen antamiseen töiden aloittamisen, ilmoituksen 
tarkastamisen ja töiden valvonnan osalta on delegoitu teknisen lautakunnan 
päätöksellä. 
 
Linkki: Kaivu- ja katulupa 
 
Lupa haetaan sähköisesti ePermit lupapalvelun kautta, osoitteessa 
https://kartta.kouvola.fi/ePermit/fi/ . 
 

 
1.2 Sijoittamissopimus 

 
Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun yhdyskuntaa palvelevan laitteen, 
rakenteen tms. sijoittaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle tai sen ylä- tai 
alapuolelle edellyttää sopimusta Kouvolan kaupungin kanssa. 

 
Sopimus tulee hakea hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista ja sen jäljennös 
tulee liittää katutyölupahakemukseen.  
 
Sijoittamissopimusta haetaan sähköisesti ePermit lupapalvelun kautta, osoitteessa 
https://kartta.kouvola.fi/ePermit/fi/ . 

 
Toimivalta yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisessa ja telekaapeleiden, 
tukiasemien ja radiomastojen sijoittamisessa on delegoitu teknisen lautakunnan 
päätöksellä. 

 
Linkki: Sijoittamissopimus 
 

 

http://www.kouvola.fi/
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Sopimuksen liitteeksi tarvittavan suunnitelmakartan pohjana on oltava ajantasainen 
opaskartta (orientoitumiskartta), pohjakartta (kantakartta) sekä johtokartta. 
Kartoista on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan.  
 
Sijoittamissuunnitelman hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen 
sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö kuten maanomistuksen, kaavatilanteen, 
johtotietojen, puuston ja istutusten sekä alueella olevien maanpäällisten laitteiden 
selvittäminen. 
Sijoittamissopimus on maksuton. 
Sijoittamissopimuksen ohella yhdyskuntateknisen laitteen tai rakennelman 
rakentaminen saattaa edellyttää vielä erikseen maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 
nojalla rakennus- tai toimenpidelupaa. Tämän luvan myöntää rakennusvalvonta 

 
1.3 Käsittelyaika 

Mikäli hakemuksessa ei ole huomautettavaa, hakemus käsitellään 21 vrk aikana siitä, 
kun hakemus on hyväksytysti otettu vastaan. Mahdolliset puuttuvat lausuntopyynnöt 
ja/tai muut täydennyspyynnöt pidentävät käsittelyaikaa. Siksi hakijan tulee pyytää 
lausunnot eri toimijoilta jo valmiiksi ennen hakemuksen jättämistä, saadut lausunnot 
liitetään sijoittamissopimushakemukseen. 

 
 

1.4 Ilmoitus työstä 
 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 
547/2005 mukaan työstä katu- tai muulla yleisellä alueella on tehtävä ilmoitus 
kaupungille (14 a §). Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut 
suostumuksensa (katulupa) työn aloittamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden tahallinen tai 
huolimattomuudesta johtuva laiminlyönti on rangaistusuhan alainen teko, josta työstä 
vastaava voidaan tuomita sakkoon (17§). Ilmoitusvelvollisuus kuuluu työstä 
vastaavalle eli sille, jonka lukuun työtä tehdään. Kyse voi olla esimerkiksi 
tontinomistajan, kunnan, rakennusyrityksen, teleyrittäjän, energia-alan yrittäjän tai 
vesi- ja viemärilaitoksen tai jonkin muun katu- ja muilla yleisillä alueilla toimivan 
hankkeesta. 

 
Työstä vastaava voi antaa hakemuksen tekemisen käyttämänsä urakoitsijan 
tehtäväksi (valtakirja), mikä ei kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita. Kadulla 
ja muulla yleisellä alueella työskentelevän on puolestaan huolehdittava siitä, että 
töiden tekemiselle on asianmukainen toimeksianto. 

 
Tehtävään hakemukseen tulee liittää selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa 
alueen työnaikainen käyttö, työn kesto, työnaikaiset liikennejärjestelyt, työstä vastaava 
henkilö ja hänen ammattipätevyytensä, laitteiden ja rakenteiden sijoitus sekä 
sijoittamissopimus tai – lupa (14 §).  
 
Ilmoitus työstä tehdään sähköisesti ePermit lupapalvelun kautta, osoitteessa 
https://kartta.kouvola.fi/ePermit/fi/. 

 

Ilmoitus työstä tulee yleensä tehdä 21 vuorokautta ennen töiden aiottua aloitusaikaa. 

Kun kyseessä on rikkoontuneiden johtojen, laitteiden ja rakenteiden korjaus, joka 
edellyttää välitöntä toimintaa merkittävien vahinkojen estämiseksi, työn saa suorittaa 
välittömästi. Tällaisen työn suorittamisesta on kuitenkin ilmoitettava kaupungille niin 
pian kuin mahdollista ja annettava ennakkoilmoitusta vastaava selvitys (14 a § 5 
mom.). 

 

http://www.kouvola.fi/
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1.5 Katuluvan maksullisuus 
 

Kunnalla on kunnossapitolain muutoksen mukaan oikeus periä maksu katu-, puisto- 
ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja 
valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta perii maksun kadun ja 
yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena 
on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys (14 b §). 

 
Katuluvan tarkastus- ja valvontamaksu on maksuluokittain kiinteä (€/lupa). Alueen 
käyttömaksu määräytyy työn keston, alueen laajuuden ja keskeisyyden perusteella. 
(€/vrk). Tekninen lautakunta käsittelee perittävän maksun suuruuden. Maksun 
suuruus riip puu siitä mihin maksuluokkaan (1,2,3) kuuluvalle alueelle lupa annetaan. 

 
1.6 Työalue 

 
Työalue muodostuu rajatusta yhtenäisestä alueesta, yhdestä tai useammasta alueen 
osasta tai yhdestä tai useammasta alueen osasta sekä näihin liittyvistä kaappi-, 
pylväs-, jatkos- yms. kaivannoista.  

 
Työaluetta saa käyttää vain katuluvassa myönnettyyn tarkoitukseen. 

 
Hakijan tulee katulupailmoituksessa ilmoittaa työhön vuorokaudessa tarvittavan 
alueen laajuus ja tyyppi (kaivanto, linjakaivanto taikka maanpäällinen alue). Mikäli 
alueen laajuus poikkeaa ilmoitetusta, maksuperusteena käytetään alueiden käytön 
asiantuntijan tai puistoissa puistomestarin toteamaa aluetta. 

 
1.7 Työaika 

Jokaiselle työlle määritellään katuluvassa työaika sekä aloitus- ja päättymisajankohta.  
Työaika alkaa, kun työkohteen ensimmäinen tilapäinen liikennemerkki tai muu 
liikenteen ohjauslaite asetetaan paikoilleen. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjeelliset työtavoitteet erityyppisille kaivutöille. 
Näistä voidaan poiketa vain perustelluista syistä.  

 
Kadun pituussuuntainen kaapelikaivanto 50 m/työpäivä 
Kadun poikkisuuntainen kaapelikaivanto 20 m/työpäivä 
Kaappi-, jatkos, pylväs ym. Jatko ilman kanavakaivantoa aukko/työpäivä 
Vesijohto ja viemärikaivanto 5 m/työpäivä 
Lyhyt kaukolämpökohde alle 20 jm 1 m / työpäivä 
Pitkä kaukolämpökohde yli 20 jm 5 m/työpäivä 
Kaivu ilman varsinaista kanavakaivantoa aukko/työpäivä 

 
Arvioidut työajat sisältävät kaikki aputyöt ja varusteiden asennukset. Aikoja 
sovelletaan 15.4. - 30.11 välisenä aikana. Muulloin voidaan käyttää 30 % 
pienempiä työtavoitteita. 
 
Mikäli työtä ei saada ennalta arvaamattomista syistä johtuen valmiiksi katuluvassa 
määritellyssä työajassa, voidaan työlle myöntää hakemuksesta lisäaikaa. Lisäaikaa 
on haettava viimeistään 3 vuorokautta ennen varsinaisen työajan päättymistä. 
Lisäaikaa ei myönnetä jälkikäteen, vaan tuolloin työhön on haettava uusi lupa. 

 
Katutöissä voidaan rajoittaa työ tapahtuvaksi hiljaisen liikenteen aikana. 
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Työaika päättyy katuluvassa ilmoitettuna päivänä tai, kun työalue on liikennöitävässä 
kunnossa, loppusiivous on tehty, katuluvan saaja on ilmoittanut työn valmistuneen, 
valvojataho on hyväksynyt työn. Mikäli katuluvassa on määritelty tehtäväksi 
 
vastaanottokatselmus, työaika päättyy, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on 
allekirjoitettu. 

 
 

1.8 Takuuaika 
 

Takuuaika on 2 vuotta. 
 
Takuuaika alkaa, kun lopullinen päällyste on katuluvan mukainen ja sen korkeus- 
asema oikea, kiveyksien materiaalit, värit ja ladonnat ovat alkuperäisen suunnitelman 
mukaiset, reunatuet, pysyvät liikennemerkit ja muut laitteet asennettu, 
ajoratamerkinnät korjattu sekä nurmikot ja muut viheralueet ennallistettu hyväksytysti 
luvan myöntäjän toimesta. 
 
Takuuaika alkaa työkohteen lopullisen korjaamisen ja päällystämisen valmistuttua tai 
työn vastaanottamisesta. Takuuajan päättymispäivämäärä on vuosittain 30.9. 

 
Ilman lopullista päällystämistä kohde on edelleen luvan saajan vastuulla, ellei 
asiasta ole kirjallisesti muutoin sovittu.  

 
 
 

2. TÖIDEN SUORITTAMINEN KATU-, PUISTO- JA YLEISILLÄ ALUEILLA 
 

2.1 Töissä noudatettavat asiakirjat 
 

 Tämä ohje: Katu-, puisto- ja yleisillä alueilla tehtävien töiden lupamääräykset ja 
ohjeet. 

 Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016 - Suomen kuntaliitto 
 Asfalttinormit 2017 – PANK ry 
 INFRARYL – Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
 Tienrakennustyömaat - Tiehallinto 2009 
 Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999; Suomen kuntaliiton ohjeita 
 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella. - SKTY:n julkaisu 1/2013 
 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena - SKTY 14/1997 
 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 1998 
 Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys – Kouvolan kaupunki 
 Vihertöiden työselitys VRT 17  - Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 
 Leikkialueiden turvallisuusasiakirja – Kouvolan kaupunki 
 Maakaasu käsikirja – Suomen kaasuyhdistyksen julkaisu 
 Tiedä ennen kuin toimit  - Tukes 

 
 

2.2 Katu-, puisto- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat yleiset määräykset 
 

a) Työalueen sijoittuminen yleiselle alueelle on selvittävä suunnitelmista selkeästi. 
Suunnitelmamuutoksille on saatava valvojan hyväksyminen. 

b) Ennen kaivutöiden aloittamista ilmoituksen tekijän on selvitettävä kaapeleiden ja 
muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti työalueella. 
Työskenneltäessä lähellä ilmajohtoja tai tehtäessä em. johtojen muutoksia ja 
siirtoja on otetta va yhteys ko. johdon omistajaan ja noudatettava annettuja 
turvamääräyksiä. 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/asfaltointi-ja-tiemerkintatoiden-urakka-asiakirjat-2016
https://www.pank.fi/normit-ja-asiakirjat/asfalttinormit/
https://www.rakennustieto.fi/palvelut/tietoa-rakentamiseen/ryl/infraryl
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2200053-09_tienrakennustyomaat.pdf
https://tiedekirja.fi/fi/tilapaiset-liikennejarjestelyt-katu-ja-yleisilla-alueilla
https://tiedekirja.fi/fi/betoni-ja-luonnonkivituotteet-paallysterakenteena
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/julkaisuja/2019/yse-opas-21-2-2019.pdf
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2021/03/Rakennusjarjestys_KV_08.02.2021_%C2%A75_saavutettava.pdf
https://kauppa.vyl.fi/vrt-17-viherrakentamisen-yleinen-tyoselostus/p/10128/
https://docplayer.fi/28721530-Leikkialueiden-turvallisuusasiakirja.html
https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/maakaasun-kasikirja/
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/turvallisuus/hengenvaara_esite-update2017.pdf
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c) Työalue on eristettävä suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä ohjeiden 
mukaisesti. Kaivantojen suoja-aidat (verkko- tai levyaita) tulee varustaa 
heijastavalla materiaalilla ja niiden vähimmäiskorkeus on 110 cm. Sulkuköyttä 
ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan liikenteen optiseen ohjaukseen, ei 
kaivannon suojaukseen. Liikenteen ja kaivannon välisten suojalaitteiden on 
oltava nojaamisen kestäviä. 

d) Ennen työhön ryhtymistä sovitaan tapauskohtaisesti katselmus, jossa todetaan 
asfaltti- ja kivi- päällysteiden laatu ja kunto sekä liikenteenohjauslaitteiden (myös 
ajoratamerkinnät) ja katukalusteiden sijainti ja kunto. Katselmuksessa todetaan 
myös puiden, pensaiden sekä muiden istutusten laatu, kunto, sijainti ja 
suojaustarve. Katselmuksesta on tehtävä pöytäkirja, jonka allekirjoittavat hakija 
ja katutöiden valvoja. Kouvolan kaupungilla on käytössä sähköinen 
dokumentointityökalu (Kotopro), joka toimii virallisena asiakirjana. 

e) Käytettävien liikenteenohjauslaitteiden on oltava Väyläviraston hyväksymiä 
malleja. Työkohteissa on oltava erillinen tiedotustaulu, josta selviää edellä olevan 
lisäksi työn tarkoitus ja kestoaika sekä työstä vastaavan yhteystieto. Pienissä 
kohteissa yhteystieto voi olla esim. tarra liikenteenohjauslaitteissa. Lisäksi kaikilla 
työntekijöillä tulee olla työmaalla työskenneltäessä työturvallisuuslain edellyttämä 
kuvallinen henkilökortti. 

f) Työn aikana on noudatettava hyväksyttyä työnaikaista 
liikennejärjestelysuunnitelmaa. 

g) Töiden vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille on ilmoitettava melu- ja 
liikennehäiriöistä. Työskentely klo 22–07 välisenä aikana on sallittu vain 
erikoistapauksissa. 

h) Katualueella työskentelevillä tulee olla riittävät tiedot työturvallisuuteen 
vaikuttavista asioista esimerkiksi suoritettu katuturva/tieturva-koulutus. Tiellä 
työskentely on määritelty vaaralliseksi työksi. 

i) Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset ja yläpuoliset johdot 
ja laitteet tulee kartoittaa (x,y,z) ja tiedot ilmoittaa kaupungin johtokarttaa 
ylläpitävälle yksikölle: maankaytto(at)kouvola.fi, puh. 020 615 4040 

j) Johtoyhtiöiden antamia yksityiskohtaisempia kaivuohjeita työskenneltäessä 
olemassa olevien johtojen lähellä tulee noudattaa. 

k) Työalue ja etenkin siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman 
pienelle alueelle, jotta liikenteelle aiheutettu haitta jää mahdollisimman vähäiseksi 

l) Ylimääräisten massojen varastointi työalueella on kielletty. Maamassoja voidaan 
varastoida työalueella vain kaivannon päivittäisessä täytössä tarvittava määrä. 

m) Keskeneräisillä kaduilla on kaivusyvyyksissä huomioitava kadun lopullinen 
korkeustaso ja katusuunnitelma. 

n) Työalueen ympäristö on pidettävä siistinä, kaivumaiden, roskien yms. 
materiaalien kulkeutuminen ympäristöön on estettävä. 

o) Mikäli työ estää normaalin koneellisen talvikunnossa- ja puhtaanapidon, on luvan 
saajan huolehdittava työalueeseen liittyvän kadun talvikunnossa- ja 
puhtaanapidosta, siten kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta säädetään. 

p) Työmaa-alueen sisälle jäävän kasvillisuuden hoidosta vastaa luvan saaja. 
q) Ajoneuvojen pysäköinti työalueen sisäpuolella on kielletty. 
r) Työalueen ulkopuolelle ei saa ilman lupaa varastoida mitään. 
s) Työkoneiden säilyttäminen työalueen ulkopuolella esim. leveällä jalkakäytävällä 

on kielletty. 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi
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t) Rakennetun kadun poikittaiset kaapeli- ja johtoalitukset tehdään ensisijaisesti 
tunkkaamalla tai muulla ”no dig” kaivamattomalla menetelmällä. 

u) Työstä vastaavan tulee ilmoittaa mahdollisista liikennerajoituksista ja niiden 
kestosta hälytyskeskukselle (kymenlaakso.pelastuslaitos(at)kympe.fi) sekä 
joukkoliikenteeseen (joukkoliikenne(at)kouvola.fi ). Tarvittaessa 
liikennejärjestelyistä on annettava liikenne- tiedote. 

v) Tuhoutunut kasvillisuus uusitaan tai korjataan ohjeiden mukaisesti. Kuollut tai 
pahoin vaurioitunut puu korvataan pääsääntöisesti vastaavanlaisella ja 
kokoisella puulla. Suuren katupuun uusiminen maksaa n. 10 000 €. Työalue tulee 
saattaa ohjeiden mukaiseen kuntoon sovitun ajan kuluessa. 

 
 
 

3. KAIVUTYÖT 
 

3.1 Kaivannon kaivu ja täyttö 
 

Kaivantotyöt tehdään InfraRYL:n mukaisesti ja kaikkien kaapelien sekä 
kaapelinsuojaputkien peittosyvyys on oltava vähintään 70 cm. Näiden suojana käytetään 
asennushiekkaa (ei kivituhkaa).  
 
Kaivantotyöstä on liitettävä työsuunnitelma katulupahakemuksen liitteeksi. Mikäli tehdään 
pontituksia, on katualueen korkeudet dokumentoitava etukäteen ja jälkikäteen. Lisäksi 
kohteessa on suoritettava loppukatselmus. 
 
Katurakenteet ennallistetaan olemassa olevien katusuunnitelmien tai rakennusluvan 
mukaisesti. 
 
Asennettaessa kunnallisteknisiä johtoja tai putkia, kadut pitää pyrkiä alittamaan 
tunkkaamalla, poraamalla tai muulla ilman kaivua tapahtumalla menetelmällä. 
 
 

3.2 Täytetyn kaivannon rakennekerrosten kantavuus 
 

Päällysteen alapuolisten (sitomattomien) kerrosten on ennen lopullista päällystystä 
täytettävä InfraRYL:n mukaiset kantavuusvaatimukset. Kunnalla on oikeus suorittaa 
kohteessa kantavuusmittauksia. Työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan työstä 
vastaavalta, mikäli kantavuusarvot eivät täytä vaatimuksia. Kuntaan on toimitettava 
kantavuusmittaustulokset pyydettäessä. 
 

3.3 Vanhan asfalttipäällysteen leikkaukset ja asfalttipaikan pohjatyöt 
 

Ajoradoilla kadunsuuntaiset saumat eivät saa sijoittua ajourien kohdalle. Päällystystyön 
yhteydessä asfalttipäällysteen reunat leikataan suoriksi ajoradoilla vähintään 0,75 m ja 
muilla alueilla vähintään 0,5 m kaivannon kantavan reunan yli. Mikäli kaivannon reuna on 
sortunut aiheuttaen niin sanottuja ryöstöjä, leikataan asfaltin reuna edellä kuvatulla tavalla 
suoraksi 12 vähintään 0,75 m ryöstöä pidemmältä matkalta. Jos peräkkäisten ryöstöjen 
etäisyys toisistaan on alle 3,0 m leikataan näiden väli samalle leveydelle. Päällystystöissä 
pitää käyttää asfaltinlevittäjää. 
 
Mikäli päällysteen reunan leikkauksen jälkeen kaivannon viereen jää alle 10 m2:n 
suuruisia erillisiä saarekkeita vanhaa päällystettä, on nämä alueet päällystettävä 
uudelleen kaivannon päällystyksen yhteydessä. Poikitettu tonttiliittymä päällystetään 
kokonaan. 
 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi
mailto:kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi
mailto:joukkoliikenne@kouvola.fi
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Päällystesaumojen (myös työnaikaisten) tulee olla kadun suuntaisia tai kohtisuoraan 
kulkusuuntaan nähden ja niiden oltava suoria. 
 
Leikattu reuna on käsiteltävä koko pituudelta liima-aineella. Jyräasfaltin saumat 
käsitellään päällystämisen jälkeen päältäpäin noin 20 cm:n leveydeltä liima-aineella ja 
kuivalla kivituhkalla tai hiekalla. 
 
Päällysteen pohjatyöt on suoritettava siten, ettei leikattu teräväreunainen asfalttisauma 
aiheuta liikenteelle häiriötä tai vaaraa. Terävät asfalttireunat on kulkusuunnassa 
viistettävä esim. kylmällä paikkausmassalla.  
 
Kapein päällystettävän alueen leveys on 1,0 m pois lukien reunakiven korjauksesta 
aiheutuva leikkaus (reunakiven roilo). Lisäksi vanhaa asfalttia on jäätävä vähintään 1,0 m 
leveä alue. Muutoin asfaltoidaan koko . Jalkakäytävillä, korokkeilla, jalankulkijoille tai 
pyöräilijöille tarkoitetuilla väylillä päällystys suoritetaan koko väylän leveydeltä, mikäli 
edeltävät ehdot eivät toteudu.  
 
Jos kaivuu on tehty uudelle tai uudehkolle asfaltoidulle alueelle, päällystys suoritetaan 
koko väylän leveydeltä. 
 
Leveämmillä käytävillä päällystystyö on suoritettava siten, että päällysteeseen jää vain 
yksi pituussuuntainen sauma, jonka etäisyys on vähintään 1,0 m käytävän tai erotetun 
kaistan reunasta tai aiemmin tehdystä saumasta, jos aiemmin tehtyjä saumoja on useita, 
antaa kunta lisäohjeita aloituskatselmuksen yhteydessä. 
 
Asfalttipohjien leikkaukset on aina pyrittävä tekemään suorassa kulmassa leikattavan 
väylän pituus- ja poikkisuuntiin nähden. 
 
Asfalttipaikan pohja (kantavan kerroksen pinta) tasoitetaan murskeella 0/16-22mm ja 
tiivistetään. Asfalttipaikan pohjaa koskevat samat tasaisuusvaatimukset, kuin valmista 
paikkaa. 
 

3.4 Tilapäinen päällyste 
 

Mikäli päällystetyillä alueilla kaivantoa ei heti täyttötyön jälkeen päällystetä lopullisilla 
päällystekerroksilla, on kaivanto päällystettävä tilapäisesti. Tilapäisenä päällysteenä on 
käytettävä ABK - massaa 1- ja 2-luokan kaduilla. Muilla väylillä voidaan käyttää PAB-
päällysteitä (”öljysora”). Päällysteellä on sama tasaisuusvaatimus kuin kaivantoa 
ympäröivällä kulutuskerroksella. Paikkausmassa ei saa olla tahraavaa. 
Työstä vastaavan on huolehdittava siitä, että tilapäinen päällyste pysyy liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa ja tasaisena. Mikäli hakija laiminlyö työnaikaisen kohteen hoidon, 
on kunnalla oikeus suorittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet työstä vastaavan 
kustannuksella. 
 

3.5 Päällystekerrokset 
 

Lopulliset päällystekerrokset on tehtävä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 
neljän (4) viikon kuluessa kaivutyön valmistumisesta, ellei toisin ole sovittu. Jäätyneen 
maan aikana tehdyn kaivutyön lopullinen päällyste on tehtävä viimeistään seuraavalla 
kesäkaudella 15.6. mennessä.  
 
Päällystekerrosten on oltava vähintään saman vahvuiset kuin muuallakin kadussa, 
kuitenkin yhteensä korkeintaan alla olevan taulukon mukaisesti. Kulutuskerrosmassassa 
(ylin kerros) käytettävän kiviaineksen on oltava luokaltaan vähintään samaa kuin 
muuallakin kadun kulutuskerrosmassassa. 
 
 

http://www.kouvola.fi/
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Massatyypit, kerrosvahvuudet ja kiviainesluokat eri katuluokissa. 
 
Katuluokka I: ABK32 (6 cm–10 cm) + SMA tai AB16 (4 cm–5 cm), 

kiviainesluokka I, kerrosvahvuus yhteensä enintään 15 cm. 
Katuluokka II: ABK32 (6 cm) + AB16 (4 cm–5 cm), 

 kiviainesluokka III, kerrosvahvuus yhteensä enintään 11 cm.  
Katuluokka III: AB16 (5 cm), kiviainesluokka III. 
Jalkakäytävät ja kevyen liikenteenväylät: AB11 (4 cm), kiviainesluokka III. 
 
Kuntaan on pyydettäessä toimitettava mittauspöytäkirja ja punnitustositteet. Kaupungilla 
on oikeus ottaa kohteessa poranäytteet. Työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan 
työstä vastaavalta, mikäli näytteet eivät täytä laatuvaatimuksia. 
 
Tasaisuus tutkitaan kadun pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla. Tarvittaessa 
työn laatua verrataan PANK ry:n asfalttinormien vaatimuksiin. Lammikoitumista ei sallita. 
 
 

3.6 Ajoratamerkinnät 
 

Pysyvät ajoratamerkinnät on tehtävä InfraRYL:n ja PANK ry;n julkaisemien normien 
mukaisesti. 
 

3.7 Kiveykset 
 

Ennen kiveyksen korjaustyöhön ryhtymistä, on ympäröivää kiveystä purettava vähintään 
siten, että kaivannon korjattu pinta liittyy juohevasti vanhaan ympäröivään päällysteeseen. 
Betoni- ja luonnonkivipäällysteet on korjattava laadultaan (väri, muoto, materiaali ja kuvio) 
samoilla tuotteilla, kuin mitä aiempi päällyste oli. Ensisijaisesti puretut materiaalit on 
käytettävä uudelleen, mikäli ne eivät ole vaurioituneita tai merkittävästi kuluneita. Kiveys 
on saumattava esim. saumaushiekalla. 
 
Puretut kivimateriaalit ovat kaupungin omaisuutta ja niiden varastoinnista on sovittava 
tapauskohtaisesti kaupungin kanssa. 

 
3.8 Sorapintainen katu 

 
Sorapintainen katu on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 
 
Sirotepintaisella kadulla kaupunki määrittelee tapauskohtaisesti pinnoitteen korjaamisen 
(esim. uusi SIP, PAB-päällyste tai murske). 

 
3.9 Reunatuet 

 
Kaivutyön yhteydessä liikkuneet tai poistetut reunatuet on palautettava kadun korkeus- ja 
pituusleikkausten mukaiseen asemaan. Mikäli reunatukien asemasta on epäselvyyttä 
(sivusuunta tai korkeusasema), lisätietoja ja korjausohjeita antaa kaupungin katujen 
kunnossapidosta vastaava taho. Asennusmateriaali, johon reunatuki asennetaan, on 
oltava samaa, kuin muualla ao. kadun kivilinjalla (murske, maakostea betoni, tms.). 
Asennettavilla yhtenäisillä kivilinjoilla ja tonttiliittymien kohdalla reunakivien asennus on 
tehtävä aina maakostealla betonilla.  
 
Jos reunatuki on kaivutyön yhteydessä vioittunut, on työstä vastaavan korvattava se 
ehjällä reunatuella kustannuksellaan. Reunatuet ovat kunnan omaisuutta, purettujen 
reunatukien väliaikaisesta varastoinnista on sovittava tapauskohtaisesti kunnan kanssa. 
Erityisesti talviaikana poistettuja reunatukia ei saa ilman lupaa varastoida työmaalle. 
Valureunatukien osalta katuluvan saajan on korjattava vaurioitunut tai poistettu reunatuki 
ehjällä reunatuella kustannuksellaan. Reunatuen korjauksesta on sovittava kunnan 

http://www.kouvola.fi/
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kanssa. Työstä vastaava on velvollinen hoitamaan valureunakivijätteen kustannuksellaan 
loppusijoituspaikkaansa. 
 

3.10 Kansistot 
 

Katualueella kansistojen kantavuusvaatimus on 40 t ja asfaltoiduilla alueilla niiden tulee 
olla säädettävää (”kelluvaa”) mallia. 
 
 

3.11 Rajamerkit ja kaiteet 
 

Mikäli rajamerkki siirtyy tai häviää työn aikana, on otettava yhteys kaupungin 
maankäyttöyksikköön (maankaytto(at)kouvola.fi, puh. 020 615 4040). Vahingon aiheuttaja 
vastaa kiinteistönmääritystoimituksen kustannuksista. 
 
Vaurioituneet kaiteet on korjattava alkuperäistä vastaavaan kuntoon tai uusittava. 
 

3.12 Valaistus 
 

Katuvalojen poistamisesta ja siirtämisestä on sovittava kaupungin kanssa erikseen. Jos 
katuvaloja joudutaan poistamaan muulloin, kuin viikkojen 21 - 29 välisenä aikana, työn 
ajaksi on järjestettävä korvaava väliaikainen valaistus. 

 
 

4. VIHERTYÖT 
 

 
Katuviheralueilla sekä puistoissa suoritettavissa kaivutöissä, tulee noudattaa 
Viherrakentamisen työselostuksen VRT’17/ InfraRYL periaatteita: 
 
• Ylimääräiset massat on vietävä pois ja pinnat on tasattava 15  
• Kivet on poistettava kasvualustasta, nurmialueilta ja niityiltä  
• Suojarakenteet on poistettava töiden päätyttyä 
• Ensimmäinen leikkuu tehdään, kun nurmikko on 10 cm korkuinen  
• Loppukatselmointi tehdään vasta kun leikkuu tehty 
• Puiden juuristoalueella kaivantoja ei saa jättää avoimeksi / peittämättä pakkasella eikä 

helteellä. 
 

 
 

4.1 Nurmikot 
 
 

Rakennustyönaikainen suojaus: Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita 
nurmikkoalueen ympärille, mikäli ei kunnan kanssa toisin sovita. Aitauksen sisäpuolella ei 
saa varastoida rakennustarpeita tms. eikä liikkua ajoneuvoilla. 
 
Vaurioiden korjaus: Rakennustöiden yhteydessä syntyneet vauriot korjataan 
paikkakylvöillä. Vauriokohtien maanpinta jyrsitään 15 cm syvyydeltä huomioiden 
korjattavan alueen hoitoluokka tai kunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 
Luonnonalueilla kaivupaikka korjataan luonnonmukaiseen tilaan ympäröivän luonnon 
mukaan. Voidaan käyttää esim. 0 - 16 mm / 0-32 mm mursketta 
 
Niityt: Niittyjen ennallistamisesta on sovittava kunnan kanssa. Niityille ei saa läjittää 
kaivumaita. 
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Nurmikon teko ja alkuhoito Kylvönurmikko: Nurmikon alusrakennekerrokset tasataan ja 
niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla tiivistettynä 
vähintään 5 cm. Kasvualustana käytetään mm. peruslannoitettua ja kalkittua multaseosta, 
joka täyttää viherrakentamisessa käytettävien kasvualustojen laatuvaatimukset. 
  
Alueiden pohjatyöt tehdään siten että pohjamaan muoto noudattelee valmiin pinnan 
muotoa. Vettä kerääviä painanteita ei saa jäädä (pinnantasaisuus 3,0 m:n oikolaudalla 
mitattuna + 40 - 50 mm) ja valmis pinta liittyy luontevasti ympäristöön. Muotoillun 
pohjamaan pinnalle levitetään kasvualusta, jonka tulee täyttää Viherympäristöliitto ry:n 
suositukset kasvualustaohjearvoiksi. Kasvualusta ei sisällä monivuotisten rikkakasvien 
(mm. pujo) eikä haitallisiksi luokiteltujen vieraslajien (mm. lupiini, jättipalsami, 
jättiukonputki, kurtturuusu) juuria eikä vieraita esineitä. Kasvualustan toimittaja esittää 
toimittamastaan materiaalista kasvualustan rakeisuuden ja tuoteselosteen, josta ilmenee 
käytetyt raaka-aineet, käyttötarkoitus ja ravinne pitoisuudet (Viljavuuspalvelun analyysi). 
 
Kasvualusta tasataan ja tiivistetään jyräämällä (verkkojyrällä), jonka paino on noin 80 kg. 
Nurmikonsiementä kylvetään 2 - 3 kg /aari. Kylvön jälkeen siemen mullataan 
haravoimalla kevyesti siemen noin sentin syvyyteen. Puistonurmikoilla ja 
katuviherkaistoilla käytetään käyttöluokan 2 mukaista siemenseosta ja maisemanurmilla 
sekä tieluiskilla tiehallinnon vakiosiemenseosta. Multauksen jälkeen kylvetty alue jyrätään 
vielä kertaalleen. Kylvetty alue aidataan niin, että estetään läpikulku ja tallaaminen. 
Aitaus poistetaan vasta kun nurmikko on kunnolla lähtenyt kasvuun.  
 
 

4.2 Pensaat, köynnökset ja puut 
 

Yksittäiset pensaat ja pensasryhmät:  
Yksittäispensaat ja pensasryhmät suojataan yhtenäisellä aidalla, ellei kunnan kanssa 
toisin sovita. Aitaus tulee tehdä siten että pensaat sijaitsevat selkeästi aitauksen 
sisäpuolella. 
 
Pensaan/pensaiden ja köynnösten väliaikainen poisto:  
Pensaat siirretään vain erikseen sovittaessa, lähtökohtaisesti pensaat korvataan aina 
uusilla taimilla. Korvattavien pensaiden ja köynnösten laji/lajike ja koko on tarkistettava 
ennen kaivutöiden alkua. 
 
Pensaiden ja köynnösten siirrosta on aina erikseen sovittava kunnan kanssa. 
Kasvukauden aikana pensaita siirrettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kasteluun ja 
kosteuden ylläpitoon. Pensaat siirretään paakun kanssa. Siirrossa ja hoidossa tulee 
noudattaa kunnan ohjeita. Jos kaivetaan laajan pensasalueen läpi, pensasistutusten 
alasleikkuusta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.  
 
Pensaiden ja köynnösten uudelleen istutus ja istutusalueiden ennallistaminen: 
Pensaat istutetaan takaisin entisille etäisyyksille toisistaan ja entiseen syvyyteensä niin, 
että juuret peittyvät maan alle, maanpinta tulee juuren kaulan tasolle. Kasvualustan 
paksuus on oltava vähintään 40 cm. Istutuksen jälkeen pensaat kastellaan hyvin (n. 10 l 
vettä/pensas). Istutusalueelle asennetaan 7 – 10 cm:n kuorikate riippumatta siitä onko 
alueella aiemmin ollut kuorikatetta. 
 
Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen:  
Töiden yhteydessä vaurioituneet ja kuolleet versot poistetaan leikkaamalla tai 
sahaamalla, kunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli pensas on pahoin vaurioitunut, 
se on uusittava. 
 
Puun poisto tai siirto ja uuden puun istutus:  
Puun kaataminen tai siirto on ehdottomasti ilman kunnan lupaa kielletty! Mikäli työ vaatii 
puun poistoa, on se mainittava katulupaa haettaessa ja otettava välittömästi yhteyttä 
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kaupunkiin. Luonnonpuita, jotka jäävät vaarallisen lähelle kaivannon reunaa tai, jos 
kaivetaan olemassa olevan metsän reunassa, on myös luvan hakuvaiheessa ilmoitettava 
kaupungille. 
 
Töiden alta kaadettavien puiden laji/lajike on tarkistettava ennen kaivutöiden alkua. 
Kaivuualueelta kaivuun tieltä poistettavien puiden tilalle tulee istuttaa vastaavanlainen 
puu, ellei asiasta toisin sovita. 
 
 

 
 

4.3 Rakennustyönaikainen suojaus 
4.3.1 Latvusto, yksittäiset puut ja puuryhmät 
Latvus: Oksia ei saa poistaa, katkoa tai sitoa kiinni. Mikäli latvuksen alla ei ole riittävästi 
liikkumatilaa koneille tms., on ennen töiden aloittamista otettava yhteyttä kaupunkiin. 
Tarvittaessa kaupunki ennalta leikkaa oksistoa.  
 
 
Puunrunko ja puuryhmät: Rungon suojaustavasta päätetään kaivuluvan myöntämisen 
yhteydessä. Puun runko voidaan suojata joko rakentamalla tukeva lauta-aita tai muu 
erikseen sovittava suojarakenne puun ympärille latvuksen reunoihin asti. Tai puun runko 
suojataan yhtenäisellä laudoituksella. Laudoitus ulotetaan puun alimpiin oksiin saakka, 
max. 4 metrin korkeuteen. Laudat tulee sitoa yhteen esim. rautalangalla 4 – 5 kohdasta. 
Puun ja laudoituksen väliin asennetaan pehmuste, esimerkiksi suodatinkangas. 
Puuryhmät suojataan tukevalla lauta- tai lankkuaidalla tai kunnan kanssa erikseen 
sovittavalla suojarakenteella. Aitauksen korkeuden tulee olla 1,5 metriä ja sen tulee 
ulottua latvuksen ulkoreunaan asti. 
 

 
Puun juuriston ja rungon suojaus (InfraRYL 2012/1, kuva 11113:K2) 
 
Juuristo: Kun toimitaan puiden juuristoalueella, puun latvuksen peittämä maa-alue, on 
kaivulinja tarkennettava kunnan kanssa ennen kaivutyön aloitusta. Jos rakennustöiden 
yhteydessä joudutaan liikkumaan puun juuristoalueella, pitää juuristo suojata 
rakentamalla juuristoalueelle kantava suojakerros. Olemassa olevan maan päälle 
levitetään esim. suodatinkangas, jonka päälle tehdään vähintään 25 cm murskekerros 
(#15/50 mm). 
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Puun juuriston suojaus kaivutöiden yhteydessä (InfraRYL 2012/1, kuva 11113:K3). 
 
Mikäli suuria (Ø > 4 cm) juuria paljastuu kaivussa, kaivannon reunat on puun kohdalla 
tuettava ja puun juuret suojattava peittämällä ne kostealla turpeella. Talvella paljastuneet 
juuret suojataan välittömästi peittämällä ne säkkikankaalla tai turpeella. Vaurioituneet 
juuret tulee leikata terveeseen puuhun asti. Juuristoalueen kaivannot pitää dokumentoida 
ja hyväksyttää kunnalla ennen kaivannon täyttämistä. 
 
4.3.2 Puiden vauriot 
 
Työstä vastaava on velvollinen ilmoittamaan syntyneistä vaurioista välittömästi 
kaupungille. Työstä vastaavan on korjattava syntyneet vauriot ja uusittava 
kustannuksellaan vaurioituneet puut, pensaat, muu kasvillisuus tai rakenne. Mikäli työstä 
vastaava laiminlyö korjausvelvollisuutensa, on kaupungilla oikeus ennallistaa kohde 
työstä vastaavan kustannuksella. Erityisesti on huomioitava puiden ympäristön 
muutokset, joista voi johtua esim. puiden kaatumisvaara. 
 
4.3.3 Vaurioitunut kasvillisuus  
 
Vaurioitunut kasvillisuus käsitellään kunnan ohjeiden mukaisesti. Puuvaurion hinta 
tarkastellaan tapauskohtaisesti ja se voi olla useampia tuhansia euroja. Mikäli kuorivaurio 
on maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympärysmitasta, puu uusitaan. Kuollut tai 
pahoin vaurioitunut puu korvataan pääasiassa samankokoisella puulla. Esim. suuren 
katu- tai puistopuun uusiminen voi maksaa 15 000 - 30 000 €. Uusimistarpeen ja puun 
koon arvioi kaupunki. Jos puita, pensaita, nurmikoita ja kukkaistutuksia ei ole saatettu 
ohjeen mukaiseen kuntoon kahden viikon kuluessa huomautuksesta, tai talvikauden 
töiden osalta kesäkuun loppuun mennessä, kunnalla on oikeus teettää kunnostustyöt 
työstä vastaavan kustannuksella.  
 
4.3.4 Takuu ja takuuhoito 
 
Nurmikon ja muun kasvillisuuden takuu aikainen vastuu on työstä vastaavalla takuuajan 
päättymiseen saakka. Kasvillisuuden ja muiden viherrakenteiden osalta suoritetaan 
takuukatselmus kunnan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. 
 
Nurmikkoalueiden tulee olla takuuajan päättyessä vihertyneitä, leikattuja ja 
viherpeittävyydeltään yli 90 %. Vihertöiden takuuaika on kaksi (2) vuotta alkaen työn 
vastaanottamisesta. Nurmikon hoitovastuu on työstä vastaavalla luovutukseen asti, 
ensimmäinen leikkuu kuuluu työstä vastaavalle. 
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Kasvuunlähtökatselmus keskeisillä alueilla tehdään istutusta seuraavana keväänä. Työstä 
vastaavalla on vastuu dokumentoida kasvuunlähtökatselmus ja toimittaa se kaupungille. 

 
Loppukatselmus: Työn valmistuttua työstä vastaava tekee kaupungille ilmoituksen työn 
valmistumisesta ja tilaa loppukatselmuksen, jossa työalueen kunto tarkastetaan sekä 
vastaanotetaan. 
 

 
5. TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT 

 
Tilapäiset liikennejärjestelyt on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta 
liikenteelle aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. 
 
Katulupahakemuksen mukana tulee toimittaa kaupungille tilapäinen 
liikenteenohjaussuunnitelmaehdotus (suunnitelmapiirustus) tai tarvittaessa erikseen 
sovittavalla tavalla esitetty suunnitelma (esim. ilmakuva). Jos työ toteutetaan useassa 
vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa 
perustapauksissa voidaan esittää sovellettavaksi julkaisun "Tilapäiset liikennejärjestelyt 
katualueella" tyyppiratkaisuja tai Katutilavalvonnan tyyppipiirustusten mukaisia 
järjestelyitä. 
 
Liikenteenohjaussuunnitelmaehdotuksessa on huomioitava ja esitettävä kaikki 
kyseisessä kohteessa olevat liikennemuodot (moottoriajoneuvot, jalankulku ja pyöräily). 
Lisäksi ehdotuksessa tulee huomioida esteettömyyden vaatimukset sekä 
näkörajoitteisten henkilöiden turvallinen liikkuminen. 
 
Työstä vastaavan on selvitettävä etukäteen kohteessa olevat pelastustiet ja -paikat. Ne 
pitää olla esitettynä suunnitelmaehdotuksessa. 

 
 

5.1 Liikenteenohjaukseen liittyvät määräykset ja ohjeet 
 

Liikenteenohjaussuunnitelmaehdotus tarkastetaan luvanmyöntäjän toimesta.  
Kaupunki voi antaa tarkentavia määräyksiä ja ohjeita esitettyyn 
liikenteenohjaussuunnitelmaehdotukseen. 
 
Jos määräyksiä ei noudateta, on kunnalla tarvittaessa oikeus teettää liikennejärjestelyt tai 
poistaa tarpeettomat järjestelyt työn suorittajan kustannuksella. 
 

5.2 Vastuu liikennejärjestelyistä 
 

Vastuu tilapäisen liikenteenohjauksen toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu työstä 
vastaavalle, huolimatta siitä, kuka liikenteenohjauksen käytännössä toteuttaa. Työstä 
vastaavan tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tulee olla perehtynyt liikenteenohjaus- ja 
varoituslaitteiden käyttöön. Vastuuhenkilöllä pitää olla voimassa oleva Tieturva II 
koulutus. 
Vastuuhenkilö valvoo ja huolehtii siitä, että työkohteen liikennejärjestelyt ja 
liikenteenohjaus ovat työn aikana ja työajan ulkopuolella (esim. viikonloppuisin) 
lupamääräysten edellyttämällä tavalla kunnossa. Vastuuhenkilö huolehtii myös, että 
pysyvät liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen työn päätyttyä ja hän vastaa työmaan 
liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden kunnosta. 
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5.3 Työnaikaiset liikenteenohjauslaitteet 
 

Työalueen suoja- ja/tai sulkulaitteet tulee pystyttää heti, kun työkohteelle tuodaan 
ensimmäiset materiaalit tai koneet. Suojalaitteiden ja liikenteenohjauksen järjestelyjen 
tulee olla jatkuvasti ajan tasalla huomioiden muutokset työn eri vaiheissa. 
 
Suojalaitteiden tulee olla varustettu heijastimin ja tarvittaessa varoitusvilkuin ja hyvin 
ohjaavia. Työmaa tulee suojata aina yhtä huolellisesti riippumatta sen koosta, kestosta tai 
sijainnista. 
 
Työnaikaisten liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden sijoittelussa on 
huomioitava työn vaikutusalueella olevat liikennemuodot. Työnaikaiset liikennemerkit ja 
muut liikenteenohjauslaitteet tulee asentaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa, 
näkemäestettä tai vaaraa tienkäyttäjille.  
 
Työ ei saa estää voimassa olevien pysyvien liikennemerkkien ja muiden 
liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta. Pysyviä liikennemerkkejä tai muita 
liikenteenohjauslaitteita ei saa poistaa, muokata tai peittää ilman kaupungin lupaa. 
Pysyvään liikenteenohjauslaitteeseen saa kiinnittää tilapäisiä liikenteenohjauslaitteita vain 
kaupungin luvalla. 
 
Liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden pystytys on suoritettava niin, että 
ne kestävät tuuli-, lumi-, yms. kuormat kaatumatta tai irtoamatta. 
 
Muutetut ajoratamerkinnät eivät saa olla ristiriidassa liikennejärjestelyn kanssa. 
Vaurioituneet tai muutetut tiemerkinnät on korjattava mahdollisimman pian työn päätyttyä. 
 
Talviakaan toteutetut työmaat, joiden osalta ajoratamerkinnät ovat työn jäljiltä uusittava tai 
ennallistettava, on työstä vastaavan toteutettava kustannuksellaan viimeistään 
päällystystöiden yhteydessä ja talvea seuraavan kesäkauden aikana 15.6. mennessä. 
Mikäli merkintöjä ei kunnan huomautuksesta huolimatta ole toteutettu kahden (2) viikon 
sisällä huomautuksen antamisesta, on kaupungilla oikeus toteuttaa merkintätyöt kunnan 
toimesta työstä vastaavan laskuun. 
 

5.4 Ajoneuvojen siirrot 
 

Siirtokehotustaululla varataan tilaa työmaa-alueelle. Siirtokehotustaulut tulee asettaa 
vähintään 48 tuntia ennen varaustarpeen alkua. Merkkejä asennettaessa asentaja kirjaa 
paikalle pysäköidyt ajoneuvot ja toimittaa ilmoituksen siirtokehotuksen asettamisesta 
osoitteeseen virka.apupyynto(at)kouvola.fi. 
 
Ajoneuvon siirtäminen edellyttää aina tienpitoviranomaisen siirtopäätöstä. Siirtojen 
tilaaminen ja suorittaminen omatoimisesti ilman siirtopäätöstä on ehdottomasti kielletty.  
Siirtotilaus tehdään kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen virka.apupyynto(at)kouvola.fi. 
 
Tilauksessa on oltava selvitys (kartta tai tarkka sanallinen kuvaus) alueesta, jolta 
ajoneuvot siirretään pois ja mainittava aika, johon mennessä ajoneuvot on oltava alueelta 
pois. Lisäksi tilauksessa on ilmoitettava laskutusosoite. Ensisijaisesti väärinpysäköidyn tai 
siirtokehotusalueella olevan ajoneuvon siirtokulut maksaa ajoneuvon omistaja, mikäli 
ajoneuvo on saapunut paikalle siirtokehotustaulun asettamisen jälkeen. 
 

5.5 Liikennejärjestelyistä tiedottaminen 
 

Työstä vastaavan pitää toimittaa tiedoteluonnos katulupahakemuksen käsittelevälle 
viranomaiselle pyydettäessä. Työstä vastaavan pitää laatia tiedote hyvissä ajoin ennen 
työn alkua. 
 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi
mailto:virka.apupyynto@kouvola.fi
mailto:virka.apupyynto@kouvola.fi


Kouvolan kaupunki 
 
 

18 22.06.2022 
 

Kouvolan kaupunki      Torikatu 10 Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
  45100 Kouvola  etunimi.sukunimi@kouvola.fi  

 

Tiedotteesta on käytävä ilmi soveltuvin osin seuraavat asiat: 
 
• Olennaiset ajosuuntia ja pysäköintiä koskevat rajoitukset ja muutokset  
• Olennaiset muutokset jalankulku- ja pyöräväyliin  
• Mahdolliset kiertotiet  
• Muutokset joukkoliikenteessä  
• Työn sijainti ja tarkoitus sekä arvioitu kesto  
• Työstä vastaavan henkilön nimi ja puhelinnumero 
 
Tarvittaessa tiedotetekstiä täydennetään kartalla, jossa järjestelyt ja niiden aiheuttamat 
muutokset esitetään opas- tai kantakarttapohjalla. 
 

5.6 Liikenteenohjauslaitteet 
 

Liikennemerkkien, niiden pystytystarvikkeiden, sulku- ja varoituslaitteiden mittojen sekä 
värien on täytettävä TLL:n ja muiden täydentävien ohjeiden sekä määräysten mukaiset 
vaatimukset. 
 
Sulkupylväitä ja -kartioita sekä reunamerkkejä/lamelleja voidaan käyttää ainoastaan 
liikenteen optiseen ohjaukseen, ei kaivannon suojaukseen. Sulkutolppia, -köyttä ja 
muovinauhoja ei saa lainkaan käyttää. 
 
Kaivantojen läheisyydessä on käytettävä aina vähintään kevyttä suojausta. 
 

5.7 Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä 
 

Jalankulkuväylän leveyden pitää olla vähintään 1,5 metriä ja vapaan korkeuden vähintään 
2,2 metriä. Kaivantosiltojen leveyden tulee olla vähintään 1,2 metriä. 
Työalue on eristettävä suoja-aidoilla sekä tarvittaessa varustettava vilkkuvaloilla 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikkien jalankulun ja pyöräilyn sekä kaivannon 

välisten suojalaitteiden on ehdottomasti oltava 
nojaamisen kestäviä. 
 
Tilapäisen kulkuväylän kulkupinta tulee olla 
tasainen, eikä siihen saa muodostua kuoppia. 
Suurin sallittu poikkeama on 20 mm. Sivukaltevuus 
saa olla korkeintaan 2 % ja pituuskaltevuus 8 %. 
Luiskan ja kaivantosillan minimileveys on 1,2 
metriä, sivu- ja pituuskaltevuudet kuten edellä. 
 
Käsijohteen tulee olla 0,9 metrin korkeudella ja sen 
tulee olla yhtenäinen. Johteen tulee jatkua min. 0,3 
metriä luiskan molempien päiden yli. Kaide 
tarvitaan aina, kun tasoero on yli 0,5 metriä. 
Kaiteen korkeuden tulee tällöin olla 0,9…1,1 
metriä. 
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6. NOSTOTYÖT 
 

Ohjeita nostotöihin liittyvissä tilapäisissä liikennejärjestelyissä. 
 
 

6.1 Vastuuhenkilö 
 

Työilmoituksen vastuuhenkilö vastaa liikenteen sujuvuudesta ja työmaaturvallisuudesta 
sekä liikennejärjestelyiden päätöksenmukaisuudesta työkohteessa. Vastuuhenkilön on 
valvottava ja tarvittaessa kunnostettava järjestelyt sekä oltava tavoitettavissa myös 
viikonloppuisin ja tavanomaisen työajan ulkopuolella. 
 

6.2 Suoritettavat liikennejärjestelyt 
 

Nostotyöt edellyttävät usein tilan varaamista nosturille sekä toisaalta jalankulun 
ohjaamista työkohteen ja nosturin ohitse. Suoritettaessa nostotöitä järeällä 
ajoneuvoalustaisella nosturilla voi tulla kyseeseen kadun katkaisu kokonaisuudessaan. 
Luvan myöntäjä tarkistaa liikenteenohjaussuunnitelman, jonka hyväksyy tai palauttaa 
täydentämistä varten. 
 
Liikenne on ohjattava turvallisesti nostokoneen ja taakan ohi. Taakan nostaminen 
käytössä olevan liikenneväylä yli on ehdottomasti kielletty. 
 
Liikenteenohjaajia voidaan käyttää sekä ajoneuvo-, että kevyenliikenteen ohjaukseen. 
Käytettäessä liikenteenohjaajia on huomioitava liikenteenohjaajia koskevat 
pätevyysvaatimukset sekä heidän varusteitaan koskevat vaatimukset. Liikenteenohjaajan 
on annettava suostumuksensa tehtävässä toimimiseen. Liikenteenohjaajaksi määrättyyn 
henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. 
Liikenteenohjaajia tulee olla riittävä määrä ja heidän tulee olla perehdytettyjä työhön. 
Lisäksi hänen tulee olla normaalin terve täysi-ikäinen. 
 
Liikenteenohjaajat varustetaan III-luokan turvaliiveillä ja pienoisliikennemerkki C1:llä 
(Ajoneuvolla ajo kielletty). Liikenteenohjaaja ei saa pysäyttää liikennettä muuten kuin 
käyttämällä merkkiä C1. 
 
Nostotöiden vaatimaa tilaa mietittäessä tulee ottaa huomioon koneen vaatiman tilan 
lisäksi myös itse työn vaatima tila. Työn vaatimaan tilaan vaikuttaa esim. työn luonne ja 
nostosäde. Esimerkiksi tehtäessä julkisivun kuntotutkimusta ajettavalla saksilavalla 
työhön varataan tilaa koko julkisivun leveydeltä. 
 
Huomioi jalankulkijoiden turvallisuus: 

 
 Jalankulkureittien minimileveys 1,5 m/2,0 m ja yhdistetyn pyörä- ja jalkakäytävän 2,5 

m on merkitty liikennejärjestelypäätökseen.  
 Jalankulkijat saa opastaa tien yli ainoastaan suojatien kohdalta. 
 Johdot yms. on suojattava siten, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa ja suojusten 

yli on päästävä pyörätuolilla ja lastenvaunuilla. 
 Jalankulkijoita ei saa ohjata ajoradalla, mikäli sille ei ole erikseen 

ajoneuvoliikenteestä raskassuojilla erotettua reittiä. 
 Lippusiimaa ei saa käyttää eri liikennemuotojen erottamiseen toisistaan. 

 
Työmaan sijainnista riippuen voidaan asettaa työaikaa ja menetelmiä koskevia rajoituksia, 
esim. kielto suorittaa työtä ruuhka-aikana. 
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6.3 Kadun kantavuus 
 

Mikäli ajoradan kantavuudesta ei ole tehty erikseen tarkempia selvityksiä, nosturin 
tassuille sallitaan korkeintaan 20t/m². Tämä edellyttää riittävän jäykkien aluslevyjen 
käyttöä kuormituksien jakamiseen. Osa kadun pintamateriaaleista on herkkiä 
vaurioitumaan jo pienemmällä kuormalla. Erityisen helposti vaurioituvat betoni- ja 
graniittilaatat ja -kivet. 
 

6.4 Maanlaiset rakenteet 
 

Ennen nostotöiden aloittamista on syytä selvittää työalueella sijaitsevat maanalaiset 
rakenteet, kuten: 
• johdot 
• maanalaiset tilat  
• katulämmitysalueet  
• muut maanalaiset rakenteet 
 

6.5 Alkukatselmus 
 

Erityisesti suurikokoisia ajoneuvonostureita käytettäessä on ennen työnaloitusta syytä 
pitää aloituskatselmus. Alkukatselmus on syytä pitää myös silloin, kun kadun 
pintarakenne on jo ennestään vaurioitunut. 

 
6.6 Työalueen merkitseminen 

 
Nosturin työalueesta varoitetaan tietyömerkillä A11. Merkit asennetaan siten, että ne 
varoittavat tarvittaessa molemmista suunnista tulevia tienkäyttäjiä. Mikäli nosturi 
sijaitsee risteyksen välittömässä läheisyydessä, asennetaan tietyömerkit, tietyömerkki 
A11 ja lisäkilpi H1 (kohde risteävässä suunnassa), myös risteäville kaduille. 

 
Mikäli nosturi edellyttää kaistan sulkemista kokonaan, asennetaan myös merkki 
’ajokaista päättyy F8.1’. 
 
Ajoneuvonosturissa käytetään aina nosturin kiinteitä varoitusmajakoita työn aikana. 
 
Kaikkien liikenteenohjauslaitteiden ja sulkulaitteiden tulee olla Väyläviraston 
hyväksymää mallia sekä täytettävä niitä koskevat tekniset vaatimukset. Vaatimukset 
koskevat mm. sulkuaitojen kokoa ja väriä. 
 

Lisätietoja:   
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