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Ote pöytäkirjasta: Tekninen lautakunta 21.09.2022 

Allekirjoitusoikeuden siirtäminen 

3/00.01.01.04/2022 

Tekninen lautakunta 31.05.2022 § 147 

  

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

Tekninen lautakunta voi siirtää toimivaltaansa. Toimivallan siirtäminen 
nopeuttaa asian käsittelyä ja siten päätösten tekemistä. Kyse on osin 
operatiivisen toiminnan sujuvoittamisesta. 

Maankäyttö ja rakennuslain 18 luvussa säädetään rakentamisen ja mui-
den toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. MRL 18 luvun mukaisten ra-
kennusluvan (MRL 125 §), toimenpideluvan (126 § ja 126 § a), purka-
misluvan (MRL 127 §) ja maisematyöluvan (MRL 128 §) hakee, sekä 
purkamisilmoituksen (MRL 129 §) tekee MRL 131 §:n mukainen alueen 
haltija. Hallintosäännön 23 § 2 momentin mukaan lautakunta päättää 
vastuualueellaan muiden sopimusten ja oikeustoimien hyväksymisestä. 
Kyseisissä toimenpiteissä ei käytetä julkista valtaa ja näin toimivalta voi-
daan siirtää virkasuhteessa olevien ohella myös toimessa oleville. 

Kiinteistön omistajan tai haltijan edustajan toimivalta maankäyttö ja ra-
kennuslain 18 luvun mukaisten rakentamisen ja muiden toimenpiteiden 
lupien hakemisessa ja ilmoituksen tekemisessä siirretään rakennuttaja-
päällikölle, maanrakennustöiden valvojalle, kaupungingeodeetille, kiin-
teistöinsinöörille, suunnittelupäällikölle, suunnitteluinsinöörille, valvo-
jalle, toimistoinsinöörille sekä metsäinsinöörille (toimivalta siirretään 
heille kullekin yksinään). 

Selvyyden vuoksi esitetään myös, että toimivalta maankäyttö ja raken-
nuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisluvan hakemiseen, sekä toimivalta 
vesilain 3 luvun 2 §:n ja 3:n mukaisten lupien hakemiseen siirretään 
suunnittelupäällikölle ja suunnitteluinsinöörille (molemmille yksinään). 

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, 
hannu.tylli(at)kouvola.fi, lakimies Marika Kytölä, puh. 020 615 8585, ma-
rika.kytola(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää siirtää toimivaltaa selostusosassa esitetyllä 
tavalla. Siirrot astuvat voimaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
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Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 1.6.2022 lukien. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 196 

      

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

Operatiivisessa toiminnassa on tullut esiin uusia tilanteita, joissa joudu-
taan lähettämään hakemuksia kolmansille tahoille. Seuraavat lait ovat 
tulleet vastaan, kun on suunniteltu kuivatusten järjestämistä ”naapurin 
maiden” kautta: 

• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 § (30.12.2019/1501): 
Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakenteiden, rakennelmien ja lait-
teiden sijoittaminen tiealueelle  

• Ratalaki 36 § (23.11.2018/998): Rautatiealueella tehtävästä muusta 
työstä sekä rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta sopiminen 

• Yksityistielaki 30 §: Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen tie-
alueelle 

Johdon, rakennelman tai laitteen sijoittajan ja käyttöoikeuden saajan 
edustajan toimivalta edellä mainittujen lainkohtien lupien hakemisessa 
ja ilmoituksen tekemisessä siirretään rakennuttajapäällikölle, maanra-
kennustöiden valvojalle, valvojalle, suunnittelupäällikölle ja suunnitte-
luinsinöörille (toimivalta siirretään heille kullekin yksinään). 

Lisätietoja: lakimies Marika Kytölä, puh. 020 615 8585, marika.ky-
tola(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta siirtää toimivaltaa selostusosassa esitetyllä tavalla. 
Siirrot astuvat voimaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 22.9.2022 lu-
kien. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
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____________ 

Jakelu:  Lakimies 

Kaupungininsinööri 

Rakennuttajapäällikkö 

Maanrakennustöiden valvoja 

Valvoja 

Suunnittelupäällikkö 

Suunnitteluinsinööri 

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 22.09.2022 

Ritva Ahola 

pöytäkirjanpitäjä 

allekirjoitettu koneellisesti 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 196 

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 22.9.2022. 


	Ote pöytäkirjasta: Tekninen lautakunta 21.09.2022
	Allekirjoitusoikeuden siirtäminen
	Teknisen johtajan ehdotus:
	Teknisen lautakunnan päätös:
	Teknisen johtajan ehdotus:
	Teknisen lautakunnan päätös:
	Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 196
	Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)


