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Osallistujat
Jäsenet

Muut

Poissa

pj.

Hasu Jenny

puheenjohtaja

Witting Miia

varapuheenjohtaja

Peltola Pulla

jäsen

Ristolainen Niina

jäsen

Koskinen Erkka

varajäsen

Pyötsiä Johanna

varajäsen

Suninen Jouni

varajäsen

poistui klo 19.10

Taskinen Jyrki

varajäsen

poistui klo 18.45

Harjula Jyrki

strategia- ja kehittämisjohtaja

Valtonen Katariina

kehittämispäällikkö

Mahkonen Minna

koulukuljetusten edustaja

Hyvärinen Juulia

joukkoliikennekoordinaattori

Huttunen Anna

Citicap-hanke, Lahden kaupunki

Pyöriä Tommi

Volvo Bus Center

Kailasto Jussi

ELY-keskus

Andersson Jan

jäsen

Byman Mika

jäsen

Lindström Leo

jäsen

Smeds Sakari

jäsen

Tikka Anna

jäsen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khtj 31.10.2019 § 29
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Khtj 31.10.2019 § 30
Hallintosäännön 150 §.n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan takastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Miia Witting ja Leo Lindström.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miia Witting ja Pulla Peltola.
____________
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Lahden kestävä kaupunkiliikkuminen
Khtj 31.10.2019 § 31
Kouvolan kaupunkistrategian mukaan Kouvola tavoittelee liikuttavimman
kaupungin statusta, uusilla älykkäillä ja monipuolisilla liikuttamisen tavoilla.
CitiCAP -projektipäällikkö Anna Huttunen esittelee Liikenne ja liikkuminen
–teemaan liittyen Lahden kaupungin CitiCap hanketta. Hankkeessa testataan asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa, rakennetaan uusi malli kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan ja luodaan kevyt
tietoalusta liikkumisen tiedolle.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Keskustelun jälkeen merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Electric City Kouvola
Khtj 31.10.2019 § 32
Kouvolan kaupunkistrategiassa tavoitteeksi on asetettu resurssitehokkuus
ja hiilineutraali kaupunki 2040 – ilmaston kannalta kestävät ratkaisut.
Kokouksessa Volvo Bus Center/myyntipäällikkö Tommi Pyöriä esittelee Liikenne ja liikkuminen –teemaan ja joukkoliikenteen sähköistymiseen liittyen
Volvo –sähköbussin.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Keskustelun jälkeen merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Todettiin tulevaisuuden käyttövoimat joukkoliikenteessä. Käytiin läpi näkemyksiä ja kokemuksia liikennöinnistä, liikenteen suunnittelusta ja liikenteen
kilpailuttamisesta kaupungin näkökulmasta. Keskusteltiin periaatteista, tulevaisuuskuvasta sekä käytännön kysymyksistä koskien automalleja, latauslaitteita, polttoainevaihtoehtoja ja hankintaprosessia. Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
____________
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Kaakkois-Suomen liikennestrategia
Khtj 31.10.2019 § 33
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Liikennejärjestelmä –yksikön päällikkö
Jussi Kailasto esittelee ajankohtaisten liikenneasioiden ja -hankkeiden lisäksi tulevaisuutta peilaten Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivitystä
ja ylimaakunnallista yhteistyötä.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Keskustelun jälkeen merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Eroilmoituksia aluetoimikuntien varajäsenyyksistä
7137/00.00.01/2019, 4403/00.00.01/2018
Khtj 31.10.2019 § 34
Aluetoimikunnan toimintasäännön 4 §:n mukaan aluetoimikuntaan voidaan
valita 7-11 jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Varajäsenet eivät
ole henkilökohtaisia.
Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunnan varajäsen Anne Pitkäpaasi on
ilmoittanut eroavansa aluetoimikunnan varajäsenyydestä.
Anjalankosken aluetoimikunnan varajäsen Jaakko Kivi on ilmoittanut eroavansa aluetoimikunnan varajäsenyydestä.
Strategia- ja kehittämisjohtajan ehdotus:
Merkitään eroilmoitukset tiedoksi todeten, ettei toimintasääntö edellytä uusien varajäsenten nimeämistä nyt eroavien tilalle.
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 29 - 33 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

63

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 34 §:t.
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 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 kaupunginhallitus.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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