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Rakennusvalvonta    
 
 
Vs Rakennustarkastaja Mikael Sutela Maisematyölupa 286-2022-705 

Päätöspäivämäärä 25.01.2023 

Pykälä 2006 

Rakennuspaikka 
286-421-1-197 
Pinta-ala 32545.0 

 
Kaava Ranta-asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus RA- ja M-alue, loma-asuntojen korttelialue ja maa- ja 

metsätalousalue 
   
 

Toimenpide 
Puiden kaataminen ranta-asemakaava-alueella 
Harvennus- ja päätehakkuut ranta-asemakaava-alueella.  
 
  

Hankkeen vaativuusluokka 
Vähäinen 
  

Hakemuksen liitteet 
Hakkuusuunnitelma 
Lainhuutotodistus 
Kaavaote ja kaavamääräykset 
Naapurin kuuleminen, yht. 2 kpl 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
 
Hakijan antama lisäselvitys: 
Kiinteistön kuusissa on havaittu runsaasti kirjanpainajan/tähtipainajan aiheuttamia tuhoja, joita 
hakkuulla pyritään vähentämään. 
 
 

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

Muut lupaehdot: 
 
Vesistöä rajaavan puuston hoidossa on erityisesti otettava huomioon alueen luonto- ja 
maisemaolosuhteet. 
 
Rantaan on jätettävä vähintään 5-10 m suojapuustovyöhyke jota ei käsitellä. 
 
Naapurin vastaiset rajalinjat on merkittävä selvästi maastoon ennen hakkuiden aloitusta. 
 
Toimenpiteen aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. 
 
Toimenpiteen tultua suoritetuksi, tulee siitä ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle 
lopputarkastuksen suorittamiseksi. 
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Rakennusvalvontaviranomainen myöntää toimenpiteelle maisematyöluvan, koska maisematyöluvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät MRL 140 § mukaisesti. 
 
Toimenpiteiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Toimenpiteet on tämän 
luvan perusteella saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa tai lupa raukeaa. 
 
Maisematyöluvan toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen ja vastaava 
työnjohtaja on hyväksytty, mikäli lupaehdoissa on edellytetty työnjohtajan hyväksyttämistä. 
 
Tämä päätös lähetetään viipymättä MRA 69 §:n edellyttämällä tavalla tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.01.2023, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  27.01.2023 

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

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

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

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

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

koskevasta päätöksestä: 

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

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

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

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

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

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

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Tekninen lautakunta, Kouvolan kaupunki 
 
Toimitusosoite: 
 
Rakennusvalvonta 
Torikatu 10  PL 85 
45100 KOUVOLA  45100 KOUVOLA 
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Rakennustarkastaja Esa Inkilä Rakennuslupa 286-2022-704 

Päätöspäivämäärä 25.01.2023 

Pykälä 1510 

Rakennuspaikka 
286-1-1108-6 
Pinta-ala 7679.0 

 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus P Palvelurakennusten korttelialue. 
 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 6142.9 k-m2  
 
Nykytilanne Kerrosala  
Rakennettu 5838.0 k-m2 
   
 

Toimenpide 
Rakennusluvan uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta 
Puretaan palveluasuntojen, terveyskeskuksen ja vanhan varuskuntasairaalan välinen yhdystunneli 
sekä kiinteistöllä oleva jätekatos. 
Muutetaan rakennusten kellareissa liittymätiloja ja rakenteita yhdyskäytävään liittyvältä osalta. 
Tehdään pihatoiminnoissa, kulku- ja huoltoyhteyksissä uudelleen järjestelyjä. Kaadetaan muutostöiden 
vaatimassa laajuudessa puita.  
 
  

Hankkeen vaativuusluokka 
Tavanomainen 
  

Rakenteellinen paloturvallisuus 
Paloluokka P1 
 

Hakemuksen liitteet 
Asemapiirustus - Purkuasema- ja asemapiirustus yhdistetty 
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta - Marjoniementie 8 
Pohjapiirustus - Purkupohja- ja purkuleikkauspiirros 
Valtakirja - Marjoniementie 8 valtakirja 
Asemapiirustus - Asemapiirustus 
Asemapiirustus - Purkuasemapiirustus 
Pohjapiirustus - Pohja- ja leikkauspiirros 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
Kunnalisteknisellä suunnittelulla ei ollut kommentoitavaa liikennejärjestelyihin. 
 
 
 

Päätös 
Lupahakemus hyväksytty 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 
Vastaava työnjohtaja 
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Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 
Rakennesuunnitelmat, tunnelit 
 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 
Rakennekatselmus  
Loppukatselmus  
Erityispalotarkastus (pelastuslaitos)  

Muut lupaehdot: 
 
Rakentamisen aikana syntyvän jätteen ja ympäristölle vaarallisen rakennus- tai purkujätteen (esim. 
asbesti) lajittelussa, keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan 01.05.2015 
voimaantulleita jätehuoltomääräyksiä. 
 
Asemapiirrokseen merkityt pelastustiet on merkittävä tontille liikennemerkein. 
 
Erityispalotarkastuksessa tulee tarkistaa pelastustiet ja pelastusauton nostopaikat. 
 
Rakennusaikainen pelastustie rakennetaan ennen nykyisten kulkuyhteyksien sulkemista.. 
 

 
Rakennusvalvontaviranomainen myöntää hankkeelle rakennusluvan, koska rakennusluvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät MRL 135 § (asemakaava-alueella), 136 § (asemakaava-alueen 
ulkopuolella), 137 § (suunnittelutarvealueella) mukaisesti. 
 
Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan 
lainvoimaiseksi tulemisesta. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan 
lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloaikaa ei jatketa sen 
voimassaoloaikana oikeudellisten edellytysten niin salliessa. 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen tai lupapäätöksellä on annettu lupa 
töiden aloittamiseen muutoksenhakuaikana vakuutta vastaan ja vakuus on jätetty rakennusvalvontaan.  
 
Lupaehdoissa edellytetty vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty johtamaan rakennustyötä ennen 
töiden aloittamista. 
 
Aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontatoimistoon 
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. 
 
Aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontatoimistoon. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.01.2023, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  27.01.2023 
Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

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

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

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

koskevasta päätöksestä: 

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

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

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

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

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätök-sestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-misestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. 

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

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Tekninen lautakunta, Kouvolan kaupunki 
 
Toimitusosoite: 
 
Rakennusvalvonta 
Torikatu 10   PL 85 
45100 KOUVOLA  45100 KOUVOLA 
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Rakennustarkastaja Esa Inkilä Rakennuslupa 286-2022-704 

Päätöspäivämäärä 25.01.2023 

Pykälä 1510 

Rakennuspaikka 
286-1-1108-6 
Pinta-ala 7679.0 

 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus P Palvelurakennusten korttelialue. 
 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 6142.9 k-m2  
 
Nykytilanne Kerrosala  
Rakennettu 5838.0 k-m2 
   
 

Toimenpide 
Rakennusluvan uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta 
Puretaan palveluasuntojen, terveyskeskuksen ja vanhan varuskuntasairaalan välinen yhdystunneli 
sekä kiinteistöllä oleva jätekatos. 
Muutetaan rakennusten kellareissa liittymätiloja ja rakenteita yhdyskäytävään liittyvältä osalta. 
Tehdään pihatoiminnoissa, kulku- ja huoltoyhteyksissä uudelleen järjestelyjä. Kaadetaan muutostöiden 
vaatimassa laajuudessa puita.  
 
  

Hankkeen vaativuusluokka 
Tavanomainen 
  

Rakenteellinen paloturvallisuus 
Paloluokka P1 
 

Hakemuksen liitteet 
Asemapiirustus - Purkuasema- ja asemapiirustus yhdistetty 
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta - Marjoniementie 8 
Pohjapiirustus - Purkupohja- ja purkuleikkauspiirros 
Valtakirja - Marjoniementie 8 valtakirja 
Asemapiirustus - Asemapiirustus 
Asemapiirustus - Purkuasemapiirustus 
Pohjapiirustus - Pohja- ja leikkauspiirros 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
Kunnalisteknisellä suunnittelulla ei ollut kommentoitavaa liikennejärjestelyihin. 
 
 
 

Päätös 
Lupahakemus hyväksytty 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 
Vastaava työnjohtaja 
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Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 
Rakennesuunnitelmat, tunnelit 
 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 
Rakennekatselmus  
Loppukatselmus  
Erityispalotarkastus (pelastuslaitos)  

Muut lupaehdot: 
 
Rakentamisen aikana syntyvän jätteen ja ympäristölle vaarallisen rakennus- tai purkujätteen (esim. 
asbesti) lajittelussa, keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan 01.05.2015 
voimaantulleita jätehuoltomääräyksiä. 
 
Asemapiirrokseen merkityt pelastustiet on merkittävä tontille liikennemerkein. 
 
Erityispalotarkastuksessa tulee tarkistaa pelastustiet ja pelastusauton nostopaikat. 
 
Rakennusaikainen pelastustie rakennetaan ennen nykyisten kulkuyhteyksien sulkemista.. 
 

 
Rakennusvalvontaviranomainen myöntää hankkeelle rakennusluvan, koska rakennusluvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät MRL 135 § (asemakaava-alueella), 136 § (asemakaava-alueen 
ulkopuolella), 137 § (suunnittelutarvealueella) mukaisesti. 
 
Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan 
lainvoimaiseksi tulemisesta. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan 
lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloaikaa ei jatketa sen 
voimassaoloaikana oikeudellisten edellytysten niin salliessa. 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen tai lupapäätöksellä on annettu lupa 
töiden aloittamiseen muutoksenhakuaikana vakuutta vastaan ja vakuus on jätetty rakennusvalvontaan.  
 
Lupaehdoissa edellytetty vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty johtamaan rakennustyötä ennen 
töiden aloittamista. 
 
Aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontatoimistoon 
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. 
 
Aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontatoimistoon. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.01.2023, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  27.01.2023 
Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

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

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

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

koskevasta päätöksestä: 

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

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

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

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

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätök-sestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-misestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. 

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

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Tekninen lautakunta, Kouvolan kaupunki 
 
Toimitusosoite: 
 
Rakennusvalvonta 
Torikatu 10   PL 85 
45100 KOUVOLA  45100 KOUVOLA 
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Rakennustarkastaja Esa Inkilä Purkamislupa 286-2022-708 

Päätöspäivämäärä 25.01.2023 

Pykälä 1513 

Rakennuspaikka 
286-1-1108-4 
Pinta-ala 13347.0 

 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 

rakennusten korttelialue. 
 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 12012.2 k-m2  
 
Nykytilanne Kerrosala  
Rakennettu 10303.0 k-m2 
   
Rakennusluvalla puretaan 10303.0 k-m2 
 
 

Toimenpide 
Rakennuksen purkaminen 
Puretaan uuden rakennuksen tieltä pois.  
 
 Rakennuksen purkaminen 
Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1 10390.0 10303.0 35290.0 
 

Hankkeen vaativuusluokka 
Vaativa 
  

Rakenteellinen paloturvallisuus 
Paloluokkaa ei määritellä tässä lupapäätöksessä 
 

Hakemuksen liitteet 
Naapurin kuuleminen - Naapurin kuuleminen, Kouvolan Seurakuntayhtymä 
Asemapiirustus - Purkuasemapiirustus 
Naapurin kuuleminen - Naapurin kuuleminen, Kouvolan Asunnot Oy 
Muu liite - Vastine 
RK 9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta - Allekirjoitettu RK-9 
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta - Lainhuuto 
Naapurin kuuleminen - Naapurin kuuleminen, As Oy Kouvolan Marja-aho ja Marjaketo 
Naapurin kuuleminen - Vastine Kouvolan tilapalveluista naapurin kuulemisasiassa. 
Naapurin kuuleminen - Naapurin kuuleminen, As Oy Kouvolan Marjametsä 
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta 
Asemapiirustus - Asemapiirustus 
Asemapiirustus - Purkuasema- ja asemapiirustus yhdistetty 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
Kuultu kuusi (6) naapuria ja naapurin kuulemiseen pyydetty vastine.  Naapurin kuulemisessa on otettu 
pääasiassa kantaa kaavoitukseen ja uudisrakentamiseen eikä niinkään luvassa esitettyyn 
purkamiseen. Kuulemisessa on esitetty purkuvaiheen pölyn hallintaan, joka tulee esitää 
purkusuunnitelmissa. 
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Purku tulee ajoittaa tavanomaiselle työajalle 7-18, jotta asumiseen kohdistuvat haitat tulee huomioitua 
ja minmimoitua. Murskauksen tms osalta huomioida meluilmoitukset. 
 
 

Päätös 
Lupahakemus hyväksytty 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 
Purkutöiden työnjohtaja 
 
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 
Purkamissuunnitelmat 
 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 
Loppukatselmus  

Muut lupaehdot: 
 
Rakentamisen aikana syntyvän jätteen ja ympäristölle vaarallisen rakennus- tai purkujätteen (esim. 
asbesti) lajittelussa, keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan 01.05.2015 
voimaantulleita jätehuoltomääräyksiä. 
 
Rakennusvalvontaviranomaiselle on toimitettava selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä 
sen lajittelusta loppukatselmukseen mennessä. 
 
Purku tulee ajoittaa tavanomaiselle työajalle 7-18, jotta asumiseen kohdistuvat haitat tulee huomioitua 
ja minmimoitua. Murskauksen tms osalta huomioida meluilmoitukset. 
 
Purkusuunnitelmassa tulee esittää menetelmät, joilla minimoidaan läheiselle asumiselle aiheutuvat 
tilpäiset haitat:-liikenne, melu ja pöly. 
 
Mahdollisesti asbestia sisältävien purku- ja rakennustöiden osalta tulee noudattaa "Lakia eräistä 
asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015." 
 

 
Rakennusvalvontaviranomainen myöntää luvan rakennuksen tai sen osan purkamiseen, koska 
purkaminen ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 
hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutumista (MRL 139 § 1 mom). 
 
Purkamistyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Purkamistyöt on tämän 
purkamisluvan perusteella suoritettava kolmen vuoden kuluessa.  
 
Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen, purkamissuunnitelma on toimitettu 
rakennusvalvontaan ja lupaehdoissa edellytetty vastaava työnjohtaja on hyväksytty johtamaan 
purkutyötä. 
 
Tämä päätös lähetetään viipymättä MRA 69 §:n edellyttämällä tavalla tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.01.2023, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  



 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  27.01.2023 
Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

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

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

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

koskevasta päätöksestä: 

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

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

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

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

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätök-sestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-misestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. 

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

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Tekninen lautakunta, Kouvolan kaupunki 
 
Toimitusosoite: 
 
Rakennusvalvonta 
Torikatu 10   PL 85 
45100 KOUVOLA  45100 KOUVOLA 
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Vs Rakennustarkastaja Mikael Sutela Purkamislupa 286-2023-6 

Päätöspäivämäärä 25.01.2023 

Pykälä 2007 

Rakennuspaikka 
286-3-3030-20 
Pinta-ala 1148.0 

 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus  AO/s-1, Erillispientalojen korttelialue 
 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 344.4 k-m2  
 
Nykytilanne Kerrosala  
Rakennettu 150.0 k-m2 
   
Rakennusluvalla puretaan 150.0 k-m2 
 

Toimenpide 
Rakennuksen purkaminen 
Omakotitalon purkaminen  
 
 Rakennuksen purkaminen 
Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1 150.0 150.0 520.0 
 

Hankkeen vaativuusluokka 
Tavanomainen 
  

Hakemuksen liitteet 
Pääpiirustus - asemapiirustus 
Lainhuutotodistus 
Naapurin kuuleminen, yht. 6 kpl 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
MRL 133 §:n mukainen katselmus ei ole tarpeen. 
 
 

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

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

 
 

Rakennusvalvontaviranomainen myöntää luvan rakennuksen tai sen osan purkamiseen, koska 
purkaminen ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 
hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutumista (MRL 139 § 1 mom). 
 
Purkamistyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Purkamistyöt on tämän 
purkamisluvan perusteella suoritettava kolmen vuoden kuluessa.  
 
Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen, purkamissuunnitelma on toimitettu 
rakennusvalvontaan ja lupaehdoissa edellytetty vastaava työnjohtaja on hyväksytty johtamaan 
purkutyötä. 
 
Tämä päätös lähetetään viipymättä MRA 69 §:n edellyttämällä tavalla tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.01.2023, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten 
tietoon. 
 
Päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. 
 
 
  
 

  



    
 
MUUTOKSENHAKU 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Päätöksen antopäivä  27.01.2023 

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

Oikeus vaatimuksen tekemiseen on lupatyypistä riippuen seuraavasti: 

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

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

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

koskevasta päätöksestä: 

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

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

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

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

Muissa kuin lupapäätösasioissa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

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

Sen oheen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Tekninen lautakunta, Kouvolan kaupunki 
 
Toimitusosoite: 
 
Rakennusvalvonta 
Torikatu 10   PL 85 
45100 KOUVOLA  45100 KOUVOLA 
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