
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja  15/2021 1 (39) 

Tekninen lautakunta 05.10.2021   

 

Pöytäkirja: Kouvolan Tekninen lautakunta 05.10.2021 

Aika  05.10.2021 klo 16:00 - 19:04 

Neuvottelutauko §:n nro 190 käsittelyn aikana klo 17.44-18.02 

Paikka  Valtuustosali Kouvolan kaupungintalo 
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Asia Liitteet Otsikko Sivu 
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14 
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18 
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pimus eräiden maanteiden pyörätieverkostoon kuuluvien väylien 
talvihoidon jakautumisesta 

22 

§ 195 6, 7 Kouvolan kaupungin lausunto Lahden kaupunkiseutusuunni-
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24 
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27 

§ 197  Sopimus eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä koronavirus- CO-
VID-19-erityistilanteessa 

29 

§ 198 8 Tiedoksi teknisen lautakunnan alaisten viranomaisten/viranhaltijoi-
den käsittelemät kuntalaisaloitteet 1.1.-31.8.2021 

31 

§ 199  Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen tekniselle lautakunnalle 32 
§ 200  Tehdyt viranhaltijapäätökset 35 
§ 201  Ilmoitusasiat 37 
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Osallistujat 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Mörk Joni-Petri puheenjohtaja  
 Melkko Sari varapuheenjohtaja  
 Hämäläinen Tiina jäsen  
 Koponen Heli jäsen  
 Laine Raimo jäsen  
 Lammi Maria jäsen Poistui kokouksesta §:n 

199 käsittelyn alkaessa 
klo 18.46 

 Mankki Timo jäsen  
 Pöyhönen Antero varajäsen Jukka Silénin varajäsen 
 Rasimus Susanna jäsen  
 Raukko Pekka  Jussi Jokivaaran vara-

jäsen 
 Vainikka Toni jäsen  
 Ylä-Outinen Mia jäsen  
 Järvinen Ritva asiantuntija, yksityistiekoordi-

naattori 
Paikalla §:n 188 käsit-
telyn ajan klo 16.30-
16.34 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Muu Karvonen Tapio kaupunginhallituksen edustaja Milla Raunion varajä-

sen 
 Vahla Einar nuorisovaltuuston edustaja Poistui kokouksesta 

§:n 196 käsittelyn ai-
kana klo 18.36 

 Varelius Niko nuorisovaltuuston edustaja  
 Tylli Hannu esittelijä, tekninen johtaja  
 Kangasniemi-Kuikka Anne asiantuntija, kaupunginarkkitehti  
 Suoknuuti Sami asiantuntija, kaupungingeodeetti Poistui kokouksesta 

§:n 191 käsittelyn ai-
kana klo 18.07 

 Ahtiainen Anne asiantuntija, kaupungininsinööri  
 Takkinen Päivi asiantuntija, kiinteistöpalvelu-

johtaja 
 

 Friman Hannu  asiantuntija, ympäristöjohtaja  
 Anttila Minna  asiantuntija, maaseutupalvelujen 

päällikkö 
 

 Ahola Ritva sihteeri, hallintosihteeri  
 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Poissa Jokivaara Jussi jäsen  
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 Kontkanen Juha jäsen  
 Silén Jukka jäsen  
 Raunio Milla kaupunginhallituksen edustaja  
 Hirvonen Hanna  asiantuntija, paikkatietopäällikkö  
 Peurasuo Ville asiantuntija, lakimies  
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Pöytäkirjan tarkastus 

Joni Mörk 

puheenjohtaja 

Ritva Ahola 

sihteeri 

Heli Koponen 

pöytäkirjan tarkastaja 

Toni Vainikka 

pöytäkirjan tarkastaja 

Pöytäkirjan § 195 tarkastettiin kokouksessa. 

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

Pöytäkirja on nähtävänä 
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Tekninen lautakunta 05.10.2021 § 186 

Hallintosäännön 140 §: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 132 §: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 läsnä olevat ja sen, onko kokous laillisesti koolle 
kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi tekninen lautakunta totesi ko-
kouksen lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

____________ 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

Tekninen lautakunta 05.10.2021 § 187 

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pide-
tään pöytäkirjaa. 

Hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

Hallintosäännön 152 §: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 Heli Koponen ja Toni Vainikka. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Heli Koposen ja Toni 
Vainikan. 

____________ 
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Kouvolan kaupungin lausunto Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen raken-
nemallin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 

6541/00.04.01/2021 

Tekninen lautakunta 05.10.2021 § 195 

      

Valmistelija: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 
7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi 

Lausuntopyyntö: 

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin 
OAS 

Päijät-Hämeen maakuntahallitus päätti 16.8.2021 käynnistää Lahden 
kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin laatimisen 
ja samalla hyväksyi suunnitelmia koskevan yhteisen OAS:n. Päijät-Hä-
meen liitto pyysi Kouvolan kaupungilta naapurikuntana palautetta 
OAS:sta 21.9.2021 klo 15:00 mennessä Päijät-Hämeen liittoon. Palaute 
pyydetään mieluiten sähköpostilla toimisto(at)paijat-hame.fi tai kirjepos-
tina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 Lahti. Yleiskaavapäällikkö on lä-
hettänyt Kouvolan lausunnon epävirallisena määräaikaan mennessä ja 
ilmoittanut, että Kouvolan virallinen lausunto annetaan, kun tekninen 
lautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 5.10.2021. 

Lausunnolla olevassa OAS:ssa kerrotaan mm. työn tavoitteista, sisäl-
löstä, osallisista, tiedottamisesta, viranomaisyhteistyöstä, selvitysten 
laatimisista ja aikataulusta. Alla poimintoja työn tarkoituksesta, sisäl-
löstä ja tavoitteista:  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusluonnoksessa esitetään 
kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen pakolliseksi Helsingin, Tampe-
reen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduilla. 
Näillä suurilla kaupungeilla on maankäytön, asumisen ja liikenteen seu-
dullinen MAL-suunnitelma valtion kanssa. Päijät-Hämeen liitto ja Lah-
den kaupunkiseudun MAL-kunnat yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan 
ELY-keskusten kanssa valmistautuu laatimaan vuosien 2021 ja 2022 
aikana kaupunkiseutusuunnitelman, joka vastaa MAL-sopimusta ja 
MRL-luonnoksen vaatimuksia kaupunkiseutusuunnitelmasta.  

Rakennemalli toimii pohjana kuntien yleiskaavojen ja kokonaismaakun-
takaavan laadinnalle. Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan uudis-
taminen on tärkeää ajantasaisuuden tarkistamisen lisäksi myös sen 
vuoksi, että Päijät-Hämeeseen liitettyä Iitin kuntaa koskevat vielä siihen 
asti Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat. Lahden kaupunkiseutusuun-
nitelman hyväksyvät Lahden MAL-kuntien valtuustot ja Päijät-Hämeen 
rakennemallin Hartolan, Sysmän ja Padasjoen kunnat sekä Päijät-Hä-
meen maakuntavaltuusto 
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Kaupunkiseutusuunnitelmalla ja rakennemallilla on määrä sovittaa yh-
teen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherraken-
teen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Myös lyhyemmän aika-
välin konkreettisia toimen - piteitä on mahdollista osoittaa. 

Kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennemalli on määrä saada valmiiksi 
vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Lausunto: 

Lausunnolla oleva kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen raken-
nemallin suunnittelualue sivuaa Kouvolan kaupunkia Iitin itäisten osien 
alueella yhteisen asiointi- ja työssäkäyntialueen osalta. Osa Iittiä suun-
tautuu Lahden ja Heinolan suuntaan ja osa Kouvolan suuntaan. Kysei-
nen seikka on huomioitu myös lausuntomateriaalissa olevassa Päijät-
Hämeen vyöhykemallia kuvaavassa kartassa. Kartassa on merkitty kau-
punkiseutuja ympäröivät vyöhykkeet, jossa Iitin itäiset osat on ra-
jattu/merkitty Kouvolan kehysalueeksi. Muilta osin Iitin kunnan alue on 
merkitty Kaakkoiseksi ydinmaaseuduksi tai kaupunkien lähimaaseutuun 
kuuluvaksi vyöhykkeeksi.  

Kouvolan kaupungilla ei ole huomautettavaa Lahden kaupunkiseutu-
suunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin OAS:sta. 

Päijät-Hämeen liiton lausuntopyyntö ja Päijät-Hämeen rakennemallin 
osallistumis- ja arvioitisuunnitelma (OAS) ovat liitteenä. 

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 
020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi tai yleiskaava-
päällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukko-
nen(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta antaa Päijät-Hämeen liitolle selostusosassa esite-
tyn lausunnon. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 6.10.2021 lu-
kien. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

Liitteet 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 186, § 187, § 195 

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 
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