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Ote pöytäkirjasta: Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 

Osallistuminen yhteishankintaan Lahden seudun liikenteen kanssa koskien linjaa Kausala-
Kuusankoski-Kouvola 

1978/08.01.00.01/2022 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 § 91 

      

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 
katja.tommiska(at)kouvola.fi 

Lahden kaupunki Päijät-Hämeen seudullisena joukkoliikenneviranomai-
sena (Lahden seudun liikenne) on hankkimassa Iitin kunnan pyynnöstä 
liikennettä Kausala-Kuusankoski-Kouvola välille ajalle 1.8.2022-
30.6.2023. Aikaisemmin vastaavan tyyppistä liikennettä on hankkinut 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhdessä Kouvolan kaupungin ja Iitin 
kunnan kanssa, jolloin kustannus on jaettu ELY-keskuksen ja kuntien 
kesken. Iitin siirryttyä Päijät-Hämeeseen on joukkoliikenteen toimivaltai-
nen viranomainen muuttunut, eikä Kaakkois-Suomen ELY-keskus enää 
vastaa liikenteen hankinnasta. Liikenteen päätarkoitus on palvella Kau-
salasta Kouvolan Ammattiopistoon kulkevia opiskelijoita ja liikenteen 
ajat on suunniteltu koulun alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti. Lii-
kennettä liikennöidään arkisin aamulla kaksi vuoroa Iitistä Kouvolaan ja 
iltapäivällä kolme vuoroa Kouvolasta Iittiin. Koska liikenne kulkee kah-
den eri joukkoliikenneviranomaisen alueella, on hankinnassa oltava mu-
kana molempien alueiden joukkoliikenneviranomaiset. Hankinnan veto- 
ja kustannusvastuu on Lahden kaupungilla, joka jakaa kaikki liikenteen 
kustannukset Lahden seudun joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuk-
sen mukaisesti jäsenkunnilleen, tässä tapauksessa Iitin kunnalle. Han-
kittavasta liikenteestä ei aiheudu mitään kustannuksia Kouvolan kau-
pungille. 

Hallintojohtaja Katja Tommiska on kokouksessa paikalla asiantuntijana 
vastaamassa kysymyksiin.  

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 
katja.tommiska(at)kouvola.fi 

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää, että Kouvolan kaupunki 
osallistuu yhteishankintaan koskien liikennettä välillä Kausala-Kuusan-
koski-Kouvola ajalla 1.8.2022 – 30.6.2023 seuraavin ehdoin: hankitta-
vasta liikenteestä ei aiheudu mitään kustannuksia Kouvolan kaupungille 
ja Lahden kaupunki (Lahden seudun liikenne) toimittaa ennen kilpailu-
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tuksen käynnistämistä hankinta-asiakirjat ja sopimusluonnoksen Kouvo-
lan kaupungin joukkoliikennepäällikölle tarkistettavaksi ja hyväksyttä-
väksi. Hankintapäätöksen yhteishankinnassa tekee Lahden kaupunki. 

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdolli-
sesta muutoksenhausta huolimatta. 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tä-
män asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietover-
kossa 22.6.2022 lukien. 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös: 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto myönsi hallintojohtaja Katja Tom-
miskalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa asian käsittelyn aikana. 

_____________  

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 22.06.2022 

Arja Mikkola-Lehtinen, pöytäkirjanpitäjä 

*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. *** 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 91 

 

Oikaisuvaatimusohje 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tieto-
verkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupungin-
hallitus. 

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon. 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 



 

Kouvolan kaupunki 
 
  
Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 

Ote pöytäkirjasta 
 
 
21.06.2022 

 4 (4) 

 

 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs. Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• se, millaista oikaisua vaaditaan 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen 

Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 22.6.2022. 
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