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Viljelijätuki- 
palvelut

Viljelijätukipalvelut hoitaa 
Kouvolan kaupungin lakisääteisiä 
maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä.

EU-viljelijätuet
Tukihakemukset toimitetaan  
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
vuosittain ilmoitettavana määrä- 
aikana joko sähköisesti  
vipu.ruokavirasto.fi tai pape-
rilomakkeilla. Paperilomakkeet 
poistuvat käytöstä vuoden 2022 
jälkeen.
www.ruokavirasto.fi - Viljelijät 

- Tuet ja rahoitus

Vahinkoasiat
Hirvi- ja petoeläinvahinkojen 
korvaushakemukset toimitetaan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
välittömästi vahingon tapahduttua. 
www.kouvola.fi/maaseutu

Hukkakaura
Hukkakauralaki velvoittaa ilmoitta-
maan uudet hukkakaura-esiintymät 
välittömästi maaseutuelinkeino- 
viranomaiselle, joka valvoo hukka-
kauralain toteutumista ja ylläpitää 
hukkakaurarekisteriä. 

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös 
muita kuin maanviljelijöitä.

www.kouvola.fi/maaseutu

Eläinrekisterit
Eläinten säädösten mukainen merkitseminen ja rekisteröinti ovat 
ehtona maataloustukien maksamiselle. 

Rekisteröimisvelvollisuus on myös niillä eläintenpitäjillä, jotka eivät 
hae tukia. Muun muassa kanojen, lampaiden ja hevosten pitäjien 
tulee rekisteröityä, jos pidetään yhtä tai useampaa eläintä.

Rekisteröinti tehdään Ruokaviraston asiointipalvelussa tai maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle jätettävillä paperilomakkeilla.
epr.ruokavirasto.fi 
www.kouvola.fi/elainrekisterit

Yhteystiedot
Maaseutupalvelujen päällikkö 
Minna Anttila 
puh. 020 615 7826

Maaseutuasiamiehet 
Katriina Pirhonen 
puh. 020 615 4506

Henna Pekala 
puh. 020 615 8669

Agrologit
Suvi Takala (vs.) 
puh. 020 615 6022

Netta Leppänen (vs.) 
puh. 020 615 1388

Toimistosihteerit
Aila Heikkinen 
puh. 020 615 4504

Mervi Suomalainen 
puh. 020 615 4720
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Yksityistieasiat
Maaseutupalvelut hallinnoi kaupungin 
yksityistieavustuksia ja tarjoaa yksityisteiden 
neuvonta- ja asiantuntijapalveluja.

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden 
ylläpitämiä teitä, joita hoidetaan tieosakkaiden kesken sopien tai  
perustamalla hoitoa varten tiekunta.

Yksityistieavustukset

Kouvolan kaupunki tukee tiekunniksi 
järjestäytyneiden yksityisteiden 
kunnossapitoa ja perusparannusta 
yksityistieavustuksin. 

Tien tulee olla vähintään 500 metrin 
matkalla  pysyvän asutuksen tai 
muun kaupungin tärkeäksi katsoman 
kohteen (tai toiminnon) käytössä 
tai läpikulkutie.

Avustukset ovat haettavissa  
vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Avustusmääräraha vuonna 2022 
on 550 000 euroa.

Yksityistieavustusten hakeminen

Yksityistieavustusta voi hakea 
yksityistien tiekunta, joka täyttää 
seuraavat vaatimukset:

1. tiekunta on perustettu yksityis-
tietoimituksessa tai tiekunnan
perustamiskokouksessa

2. tiekunnan ajantasaiset tiedot
on ilmoitettu Maanmittauslai-
toksen yksityistierekisteriin

3. yksityistien painorajoituksia,
kieltämistä tai rajoittamista
koskevat ajantasaiset tiedot
on ilmoitettu Väyläviraston
Digiroad– tietojärjestelmään
tai ilmoita myös, jos rajoituksia
ei ole ollenkaan

Tarkemmat avustusehdot ja jako-
perusteet ovat nähtävillä Kouvolan 
internet-sivuilla 
www.kouvola.fi/yksityistiet 

Yhteystiedot

Yksityistiekoordinaattori 
Ritva Järvinen 
puh. 020 615 4521 

Maaseutupalvelujen päällikkö 
Minna Anttila 
puh. 020 615 7826
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Maaseudun kehittäminen

Kylien  
toiminta-avustukset
Kylätoimintatyön avustukset ovat 
haettavissa vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä.

Kylien 
kohdeavustukset
Kohdeavustukset ovat jatkuvasti 
haettavia määrärahan puitteissa.

MAHA-raha
Entisten Anjalankosken, Kouvolan 
ja Kuusankosken kaupunkien  
haja-asutusalueille myönnetään 
rahoitusta maaseudun ja haasteel-
listen alueiden elinvoimaisuutta ja 
asukkaiden hyvinvointia edistäviin 
hankkeisiin (MAHA-raha). 

Rahoitus on haettavissa vuosittain 
huhtikuun loppuun mennessä

www.kouvola.fi/avustukset 

Avustushakemusten palautus: 
kirjaamo(a)kouvola.fi

Muu kehittämis-
toiminta
Maaseutupalvelut rahoittaa  
Leader-toimintaryhmä Pohjois- 
Kymen Kasvu ry:tä, joka aktivoi ja 
rahoittaa puolestaan yhdistysten 
kylä- ym. hankkeita  ja toimii myös 
hankevetäjänä. 

Kylien  
neuvottelukunta
Kylien neuvottelukunnan tehtävänä 
on kaupungin organisaation ja  
maaseudun välisen vuorovaikutuk-
sen ylläpitäminen sekä alueen kylien 
keskinäisen yhteistyön ja tuntemisen 
edistäminen.

Kylien neuvottelukunta kokoontuu 
2-4 kertaa vuodessa. Kaupungin
n. 60 kylää ovat valinneet neuvot-
telukuntaan kukin yhden edusta-
jan alueeltaan. Neuvottelukuntaan
on nimetty myös kolme kaupungin
edustajaa. Sihteerinä toimii
maaseutuasiamies Henna Pekala.

Vapaa-ajanasukastoimikunta

Vapaa-ajanasukastoimikunta 
koostuu yhdeksästä vapaa-ajan 
asukkaiden edustajasta ja  
kolmesta kaupungin edustajasta. 
Sihteerinä toimii maaseutuasia-
mies Katriina Pirhonen.

Toimikunnan tehtävänä on  
edistää Kouvolan kaupungin  
päätöksentekoelinten ja vapaa- 
ajanasukkaiden välistä yhteis- työtä 
ja tiedonkulkua sekä antaa  vapaa-
ajanasukkaille mahdollisuus 
osallistua päätöksentekoon.

Yhteystiedot
Maaseutupalvelujen päällikkö 
Minna Anttila 
puh. 020 615 7826 

Maaseutuasiamies
Henna Pekala 
puh. 020 615 8669

• kylien neuvottelukunnan
sihteeri

Maaseutuasiamies
Katriina Pirhonen 
puh. 020 615 4506
• vapaa-ajanasukastoimikunnan 

sihteeri

Toimistosihteeri  
Aila Heikkinen 
puh. 020 615 4504

• kylien toiminta-avustukset
• JEV-säätiön sihteeri

Toimistosihteeri 
Mervi Suomalainen 
puh. 020 615 4720

• kylien kohdeavustukset
• MAHA-raha-avustukset
• kylien uutiskirje
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Missä ja milloin?

Maaseutupalvelut 
palvelee 

• arkisin klo 9-15
• puhelimitse
• sähköpostitse osoitteessa

maaseutupalvelut(a)kouvola.fi
• tarvittaessa henkilökohtaisesti

ajanvarauksella – varaa aika
tapaamiseen osoitteesta
maaseutupalvelut(a)kouvola.fi
tai suoraan viranhaltijalta.

Posti- ja käyntiosoite
Kouvolan maaseutupalvelut 
Vartiotie 4  
45100 Kouvola

Maaseutupalvelut 
verkossa
www.kouvola.fi/maaseutu 
www.facebook.com/kouvolanmaa-
seutu

Uutiskirjeet

Tilaa Kylien uutiskirje ja/tai  
Maaseutupalvelujen Viljelijä- 
tiedote suoraan omaan sähkö-
postiisi osoitteesta  
uutiskirje.kouvola.fi

Kylien uutiskirje vakinaisille ja 
vapaa-ajanasukkaille ilmestyy  
pääsääntöisesti kerran kuukau-
dessa. 

Viljelijätiedote ilmestyy tarpeen 
mukaan, noin 25-30 kertaa 
vuodessa.

http://kouvola.fi
http://kouvola.fi
http://www.kouvola.fi/maaseutu
http://www.facebook.com/kouvolanmaaseutu
http://www.facebook.com/kouvolanmaaseutu
http://uutiskirje.kouvola.fi



