
TAKSAT 



Kouvolan kaupunki 
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 

2 

Yleisten alueiden käyttömaksut 

Katu-, puisto ja yleisillä alueilla tehtävät työt 
sekä niissä järjestettävät tapahtumat 

Maksun perusteet 

Maksun periminen perustuu kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanpidosta annettuun lakiin (14 b §). 

Maksun suuruutta määritettäessä yleiset alueet on jaettu kolmeen maksuluokkaan 
alueen liikenteellisen merkittävyyden ja keskeisyyden perusteella. 

Maksuluokka määräytyy työalueeseen kuuluvan kalleimman maksuluokan mukaisesti. 

Maksu peritään, kun katu tai yleinen alue rajataan pois yleisestä käytöstä ja aluetta 
käytetään tilapäisesti kunnossapitolain 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana. 
Hinnoittelu koskee myös muita aluevarauksia kuten tapahtumalupia, niissä sähkö 
laskutetaan erikseen. Maksu veloitetaan jokaiselta kalenterivuorokaudelta, jonka 
alue on poissa yleisestä käytöstä. 

Maksua ei peritä, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän 
muun työn yhteydessä. Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä 
vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida. Tällainen syy voi olla 
esimerkiksi muinaismuisto, jonka olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on 
suojeltu, tai kunta edellyttää samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja 
työmaata ei voida sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi. 

Vaikka työstä olisi myönnetty maksuvapautus, niin ilmoitusvelvollisuus siitä kuitenkin 
säilyy. Yhteystiedot ilmoitusta varten löytyvät kaupungin nettisivuilta Kaivu- ja katulupa - 
Kouvolan kaupunki. 

Hankkeelle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää osittainen tai täysi vapautus 
maksuista, jos kyseessä on 

▪ kaupungin oman yksikön työ tai hanke
▪ kaupunginhallituksen määrittelemä vetovoimatapahtuma
▪ järjestön, yhdistyksen, oppilaitoksen tai päiväkodin järjestämä kaikille avoin,

maksuton ja yleishyödyllinen tapahtuma
▪ pienimuotoinen ja lyhytkestoinen tilapäinen liikennejärjestely perhetapahtuman tai

muun vastaavan hankkeen vuoksi, mikä ei aiheuta tarkastuskäyntejä
▪ siivous- ja ympäristötalkoot
▪ yleinen vaaleihin liittyvä tapahtuma tai tilaisuus vaalimainonta-aikana
▪ puolustusvoimien, poliisin, pelastuslaitoksen tai muun vastaavan tahon työ,

harjoitus tai tapahtuma
▪ valtion tai ministeriöiden omistaman laitoksen tutkimus- tai työhanke
▪ jäätelöauto tai muu vastaava alueella hetkellisesti pysähtyvä liikkuva myyntiväline
▪ muu lyhytkestoinen alle 8h kestävä työ, kuten esimerkiksi muutot, ikkunapesut ja -

teippaukset, kattolumien pudottaminen kadulle tms.
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Maksuluokat ja taksat 

 
Maksuluokka I 

 
Maksuluokkaan I kuuluvat katujen kunnossapitoluokituskarttaan kuuluvat l- 
hoitoluokan kadut ja tiet sekä keskusta- ja liikekeskusalueiden kadut, jalkakäytävät, 
kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet. 

 
Katujen ja liikennealueiden osalta alueet sijoittuvat mm. Kouvolan ydinkeskustaan ja 
Kuusankosken, Voikkaan, Valkealan, Myllykosken, Inkeroisten ja Anjalan taajamiin 
sekä Korjala - Tervaskangas market -alueelle. 
Lisäksi kaikki esteettömyysalueiksi määritellyt kohteet ovat maksuluokassa I. 
 
Taksahinnat sisältävät tarvittavat valvontakäynnit (2-3 kpl). 
Kuntaliiton ohjeen (2006)1 mukaisesti maksuista ei peritä arvonlisäveroa. 
 

 
Puistoista maksuluokkaan I kuuluvat: 

• Kouvolan keskuspuisto, 
• Rykmentinpuisto, 
• Urheilupuisto, 
• Jaakonpuisto, 
• Lääninpuisto, 
• Eino Brofeldin puisto (Kaupungintalon puisto) 
• Kuusankosken keskuspuistikko, 
• Kuusankosken rantapuisto, 
• Kuusankoskenpuisto. 

Lisäksi toiminnassa olevat leikkialueet kuuluvat maksuluokkaan l. 
 
 

1 Kuntaliitto: Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen 
 

Linkki: Kunnossapitoluokituskartta 
https://kartta.kouvola.fi/IMS/fi 
- avaa tasot / liikenne / katujen kunnossapitoluokitus 

 
 

Maksuluokka I veroton € 
Tarkastus- ja valvontamaksu 150,00 

 
Maksuluokka I veroton 

€/vrk 
Alueen käyttömaksu  
alle 60m2 55,00 
60 – 120m2 80,00 
121 – 500m2 120,00 
yli 500m2 160,00 

 
 

 
 

https://kartta.kouvola.fi/IMS/fi
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Maksuluokka II 
 

Maksuluokkaan II kuuluvat kunnossapitoluokituskarttaan merkityt II – hoitoluokan tiet 
ja kokoojakadut. 

 
 

Maksuluokka II veroton € 
Tarkastus- ja valvontamaksu 150,00 

 
Maksuluokka II veroton €/vrk 
alueen käyttömaksu:  
alle 60 2 25,00 
60 – 120 m2 35,00 
121 – 500m2 55,00 
yli 500m2 65,00 

 
 

Maksuluokka III 
 

Maksuluokkaan III kuuluvat asuinaluekadut, rakennetut puistot ja ne alueet, jotka ei- 
vät kuulu maksuluokkiin I ja II. 

 
 

Maksuluokka III veroton € 
Tarkastus- ja valvontamaksu 150,00 

 
Maksuluokka III veroton €/vrk 
alueen käyttömaksu  
alle 60 m2 15,00 
60 – 120 m2 25,00 
121 – 500m2 30,00 
yli 500m2 35,00 

 
 
Ylimääräinen valvontakäynti 
 

 veroton 
€/käynti 

Valvontakäynti 200,00 
 

Jos ylimääräinen valvontakäynti joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella, 
peritään edellä mainittu maksu kaksinkertaisena. 

 
Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen aiheettomasta 
ilmoituksesta, ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä. 

 
 
Liikennejärjestelysuunnitelman tarkastaminen 

 
Työstä tehtävään ilmoitukseen on liitettävä liikennejärjestelysuunnitelma. Sen 
tarkistaminen sisältyy em. valvonta- ja tarkastusmaksuun. Jos suunnitelmassa on 
huomattavia puutteita, hakijan on toimitettava korjattu suunnitelma hakemuksen 
liitteeksi.


