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Pöytäkirja: Kouvolan Tekninen lautakunta 04.10.2022 

Aika  04.10.2022 klo 16:00 - 18:19 

Paikka  Valtuustosali Kouvolan kaupungintalo 

Asiat 

Asia Liitteet Otsikko Sivu 
§ 201  Laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 
§ 202  Pöytäkirjan tarkastajat 6 
§ 203  Pioneerikoulun lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 

52/009 
7 

§ 204  Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1.-
31.8.2022 

9 

§ 205 1, 2 Talousarviomuutos 2022_2_Investoinnit, tekninen lautakunta 11 
§ 206 3 - 5 Teknisen lautakunnan talousarvio 2023 ja talous- ja henkilöstö-

suunnitelma vuosille 2023-2026 
17 

§ 207  Kouvolan leikkipaikkaselvitys 2022 21 
§ 208 6 Kouvolan kaupungin lausunto voimajohtolinjan pylväistä (ra-

kennusperinnön suojeleminen, KAS-ELYn lausuntopyyntö) 
24 

§ 209  Palokankaantien-Harjuntien liittymäalueen katusuunnitelman otta-
minen uudelleen käsittelyyn 

27 

§ 210 7, 8 Uimahallintien katu- ja yleisen alueen suunnitelma (21. kaupun-
ginosa, Kuusankoski) 

28 

§ 211 9, 10 Brejlinintien osa ja Brejlininkuja, katu- ja yleisen alueen suunni-
telma (22. kaupunginosa, Voikkaa) 

30 

§ 212 11 Tiedoksi teknisen lautakunnan alaisten viranomaisten/viranhaltijoi-
den käsittelemät kuntalaisaloitteet 1.1-31.8.2022 

32 

§ 213  Ilmoitusasiat 33 
§ 214  Tehdyt viranhaltijapäätökset 34 
§ 215  Muut asiat 36 
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Osallistujat 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Mörk Joni-Petri puheenjohtaja  
 Melkko Sari varapuheenjohtaja  
 Hämäläinen Tiina jäsen  
 Jokivaara Jussi jäsen  
 Kontkanen Juha jäsen  
 Lammi Maria jäsen  
 Mankki Timo jäsen  
 Pajari-Seppänen Hanna varajäsen Heli Koposen varajäsen 
 Rasimus Susanna jäsen  
 Sarpola Ilkka varajäsen Raimo Laineen varajä-

sen 
 Silén Jukka jäsen  
 Vainikka Toni jäsen Poissa kokouksesta 

§:ien 210, 211, 212, 
213, 214 käsittelyjen 
ajan klo 18.11-18.16 

 Ylä-Outinen Mia jäsen  
 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Muu Raunio Milla kaupunginhallituksen edus-

taja 
 

 Vahla Einar nuorisovaltuuston edustaja Poistui kokouksesta 
§:n 208 käsittelyn pää-
tyttyä 

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

tehti 
 

 Suoknuuti Sami asiantuntija, kaupunginge-
odeetti 

 

 Ahtiainen Anne asiantuntija, kaupungininsi-
nööri 

Poistui kokouksesta 
§:n 209 käsittelyn pää-
tyttyä 

 Takkinen Päivi asiantuntija, kiinteistöpalve-
lujohtaja 

 

 Friman Hannu  asiantuntija, ympäristöjohtaja Poistui kokouksesta § 
208 käsittelyn päätyt-
tyä klo 17.31 

 Anttila Minna  asiantuntija, maaseutupalve-
lujen päällikkö 

 

 Ahola Ritva sihteeri, hallintosihteeri  
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 Reitti Evita asiantuntija Pohjois-Kymen Kasvu 

ry:n toiminnanjohtaja, 
paikalla §:n 215 käsit-
telyn aikana klo 16.00-
16.39 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Poissa Koponen Heli jäsen  
 Laine Raimo jäsen  
 Hirvonen Hanna  asiantuntija, paikkatietopääl-

likkö 
 

 Kytölä Marika asiantuntija, lakimies  
  



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja  16/2022 4 (37) 

Tekninen lautakunta 04.10.2022   

 
Pöytäkirjan tarkastus 

Joni Mörk 

puheenjohtaja 

Ritva Ahola 

sihteeri 

Jussi Jokivaara 

pöytäkirjan tarkastaja 

Maria Lammi 

pöytäkirjan tarkastaja 

Pöytäkirjan § 208 tarkastettiin kokouksessa. 

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

Pöytäkirja on nähtävänä 
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Tekninen lautakunta 04.10.2022 § 201 

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 ja 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 04.10.2022 § 202 

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 Jussi Jokivaara ja Toni Vainikka. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Jokivaaran ja 
Maria Lammin. 

____________ 
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Kouvolan kaupungin lausunto voimajohtolinjan pylväistä (rakennusperinnön suojeleminen, 
KAS-ELYn lausuntopyyntö) 

2610/00.04.01/2022 

Tekninen lautakunta 04.10.2022 § 208 

      

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

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut 13.9.2022 päivätyllä kir-
jeellä vastaanottaneensa Kuusankoski-Seura r.y:n esityksen Kymin 
Osakeyhtiön rakentaman voimajohtolinjan pylväiden 8, 9 ja 10 määrää-
miseksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojelta-
viksi. ELY-keskus ilmoittaa esityksen vireille tulosta ja varaa kaupungille 
tilaisuuden tulla kuulluksi ELY-keskuksen asiassa hankkimista selvityk-
sistä. 

Mahdollinen lausunto suojeluesityksestä pyydetään toimittamaan ELY-
keskukselle 15.10.2022 mennessä. 

Ilmoituksen liitteenä oli suojeluesitys sekä karttaliite. Suojeluesitys on 
liitteenä. 

Tekninen lautakunta on 28.6.2022 § 170 ja 171 päättänyt, että se hakee 
pylväille nro 9 ja 10 purkamislupaa selostusosassa esitetyin perustein. 
Pylvään 8 osalta lautakunta päätti 28.6.2022 § 160, että se säilytetään 
Kuusankosken Rantapuistossa muistomerkkinä entisestä voimajohtolin-
jasta. Säilyttäminen edellyttää pylvään kunnostamista. 

Teknisen lautakunnan käsittelyssä on selostettu tarkkaan, mihin purka-
mislupien hakemiset perustuvat. Siltä osin lautakunta viittaa lausunnos-
saan asiakohdissa § 170 ja 171 selostettuihin asioihin. Pylväs numero 8 
kunnostetaan, mutta kunnostusta ei pystytä tekemään niin, että pylvään 
ulkomuoto pysyy samana.   

Teknisen lautakunnan päätökset pylväiden purkamisesta ja säilyttämi-
sestä ovat lausunnon liitteitä ja ovat osa teknisen lautakunnan lausun-
toa suojeluesitykseen. (Pöytäkirjan otteet lisätään lausuntoon virkamies-
työnä). 

Rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan rakennuspe-
rintölain mukainen suojelu voidaan toteuttaa asemakaava-alueella vain 
tietyin edellytyksin. 

Tekninen lautakunta korostaa lausuntonaan sitä, että pylväät ovat toimi-
neet tehtävässään vain noin 30 vuotta. Voimajohtolinjasta on poistettu 
johdot vuonna 1980, jolloin pylväät ovat seisseet tyhjillään jo pidemmän 
ajanjakson eli ilman alkuperäistä merkitystään. Pylväillä lienee siten 
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enemmän merkitystä Kuusankosken keskustan maisemakuvaan. Tekni-
nen lautakunta katsoo, että rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain mukaan rakennuksia ei voi suojella asemakaava-alueella maisema-
kuvallisista syistä. 30 vuoden käyttöaika ei lautakunnan mielestä tuo 
pylväille valtakunnallista tai kulttuurihistoriallista merkitystä rakennuspe-
rintöä ajatellen. 

Pylväät sijoittuvat kaavoituksellisesti alueelle, jonka asemakaavan muu-
tos on tullut voimaan 26.1.2022. (Pylväitä ei ole suojeltu asemakaa-
vassa.) Tekninen lautakunta katsoo siten, ettei rakennuksien suojelu ra-
kennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla ole tältäkään osin 
perusteltu. 

Suojeluesityksessä vedotaan myös rakennusteknisiin arvoihin. Tekni-
nen lautakunta katsoo, että rakennusteknisten kriteerien arvottamisessa 
on huomioitava, että massiivisina ja korkeina rakennelmana niitä ei voi 
nykyisessä muodossaan säilyttää yleisellä puistoalueella. Kaupungin 
tekemien selvitysten perusteella pylväiden ulkomuotoa ei pysty säilyttä-
mään, jos halutaan, että ne täyttävät sijaintinsa, lujuusmitoituksen ja ny-
kylainsäädännön osalta turvallisuusvaatimukset. 

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että se vastustaa voimajohto-
pylväiden suojelua rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain pe-
rusteella edellä esitetyin perustein. 

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

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle edellä 
esitetyn lausunnon. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 5.10.2022 lu-
kien. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Hannu Friman ja Einar Vahla poistuivat kokouksesta tämän asian käsit-
telyn päätyttyä. 

____________ 

Liitteet 

 Liite[6] Kuulemisen liite; Suojeluesitys Kymin Osakeyhtiön vuonna 1948 rakenta-
masta 110 kV voimajohtolinjasta_Tela04102022 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 201, § 202, § 205, § 208 

Muutoksenhakukielto 

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 



Tekninen lautakunta 4.10.2022 § 208
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