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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

tekninen lautakunta

Aika 19.05.2022 klo 18:00 - 19:19

Paikka Kaupungintalon 2.krs kokoushuone

Osallistujat

Nimi Tehtävä Klo
Läsnä Pynnönen Kai puheenjohtaja

Lehmusvuori Taisto varapuheenjohtaja
Kallio Sari jäsen
Ruuth Jarmo jäsen
Saittakari Seija jäsen
Salonen Juho jäsen
Anttila Markus varajäsen
Nevalainen Maria varajäsen

Poissa Jaakkola Ilkka
Niemi Jaana
Vainio Iris
Lehtimäki Kirsi
Parkkonen Jari

Muu Huvinen Kimmo kh:n jäsen
Kuivalainen, Harri esittelijä
Launia Eija pöytäkirjanpitäjä
Matteinen Ari rakennuspäällikkö
Kuosa Jari kiinteistöpäällikkö
Rainio Anselmi Nuorisovaltuuston edustaja

Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös-
päätösvaltaisuus valtaiseksi.

Käsitellyt asiat 22 - 27

Pöytäkirjan
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Ruuth ja Seija 

Saittakari.
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja on julkaistu Heinolan
nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi 

viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä.
(kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu > 
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-

https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-
allekirjoitetut-poytakirjat/ 

https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
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§ 22 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

Tekltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan edustajaksi nimettiin tutustumismatkalle 
tuulivoima-alueelle Seija Saittakari, varalle Markus Anttila.

Merkittiin tiedoksi:
- Prisman sijoittamispaikka
- Kiinteistö Oy Tietokeskuksen asia
- Satamapalvelurakennus on otettu käyttöön
- Siltakadun remontti alkanut
- LSL:n ongelmat lipuissa

Esittelijä teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen 
tiedoksi.

Valmistelija teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen
puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Teknisen toimen johtaja ja palvelualuejohtajat selostavat 
lautakunnalle ajankohtaisia asioita:

- Kuntatekniikan ja tilakeskuksen investointihankkeiden 
etenemistilanne

- Muut toimialan ja kaupungin toimintaympäristön ajankohtaiset 
asiat
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§ 23 Heinolan kaupungin vastaus LSL:n lausuntopyyntöön koskien palveluliikenteen 
seudullista kehittämistä
tekltk 19.05.2022 § 23   
68/00.04.01/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Lahden seudun 
joukkoliikennelautakunnalle lausuntonaan valmistelutekstissä 
ilmenevin perustein, ettei Heinolan kaupunki ole halukas 
osallistumaan tässä vaiheessa seudullisen palveluliikenteen 
hankintaan, mutta seuraa mielenkiinnolla ensimmäisen vaiheen 
toteutusta.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö,
Teknisen lautakunnan tehtävät, § 23.5

Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, 
    etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on pyytänyt lausuntoa 
teettämästään ”Palveluliikenteen seudullinen kehittäminen ja 
kuljetusten yhteensovittaminen”- selvityksestä. Heinolan kaupunki 
toteaa selvitetyn asian olevan tärkeä ja kannattaa järjestelyn 
pilotoimista selvityksessä potentiaalisimmiksi tunnistetuilla 
yhteysväleillä. Lisäksi Heinolan kaupunki kannattaa selvityksessä 
esitettyä toteuttamistapaa, jonka mukaisesti LSL toimisi liikenteen 
järjestäjänä ja hyvinvointikuntayhtymän kilpailuttama 
kuljetustenohjauskeskus osittain kutsuohjatun liikenteen 
matkatilausten vastaanottajana.

Heinolan ja Lahden välisen kuntarajan ylittävän palveluliikenteen 
käynnistämistä ei ole nähty selvityksessä tärkeänä heti 
ensimmäisessä vaiheessa. Syitä tähän ovat hyvät isolla 
bussikalustolla järjestetyt yhteydet Heinolasta Lahteen ja edelleen 
Päijät-Hämeen keskussairaalalle saakka sekä Waltti-lipun 
mahdollistamat sujuvat vaihdot Heinolan sisäisen palveluliikenteen 
ja seudullisen joukkoliikenteen välillä.

Palveluliikenteen seudullinen kehittäminen ja kuljetusten 
yhteensovittaminen- selvitys on lautakunnan Teams-työtilassa.

Tiedoksianto virallinen ote Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
sähköposti kaupunginhallitus

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto 



Heinolan kaupunki Pöytäkirja    5/2022 6

Liitteet
Palveluliikenteen seudullinen kehittäminen ja kuljetusten yhteensovittaminen - Loppuraportti 29.11.2021 tekltk 
19.5.2022
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§ 24 Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelma
tekltk 19.05.2022 § 24   
1537/10.03.01.01/2021  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä Siltakadun katusuunnitelman Rauhankatu – 100 metriä 
pohjoiseen liitteen mukaisena.

Toimivalta Tekniikkatoimialan toimintaohje, kohta 3.3.

Valmistelija suunnittelija Jari Rautiainen, puh. 050 330 5488, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Suunnittelukonsultti on saanut valmiiksi katusuunnitelmaehdotuksen 
Siltakadun muuttamisesta yksikaistaiseksi Rauhankadun 
risteyksestä pohjoiseen. Tämä ehdotus käsittää sadan metrin 
matkan risteyksestä pohjoiseen vanhan paloaseman kohdalla, joka 
jätettiin käsittelemättä lautakunnan tammikuun kokouksessa 
asemakaavatilanteen vuoksi. Valtuuston hyväksyttyä asemakaavan 
muutos voidaan katusuunnitelmaehdotus tältäkin kohdalta hyväksyä.

Katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 23.4. – 9.5.2022 eikä sitä 
vastaan tehty yhtään muistutusta.

Tiedoksianto sähköposti valmistelija

tekltk 27.01.2022 § 4

Päätös Keskustelun tuloksena puheenjohtaja Pynnönen esitti jäsen Ruuthin 
kannattamana vastaesityksen: Koko esitetty suunnitelma hylätään 
johtuen korkeasta hinnasta ja käynnistetään uusi suunnittelu.
 
Puheenjohtaja totesi, että hän on tehnyt asiasta käydyn keskustelun 
kuluessa teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan 
kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja 
esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä 
niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, 
äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Pynnösen 
tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
7 Jaa-ääntä (Jaakkola, Kallio, Lehmusvuori, Niemi, Saittakari, 
Salonen, Vainio) ja 
2 Ei-ääntä (Pynnönen, Ruuth) 
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Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 7 vastaan 2 
hyväksyneen teknisen toimen johtajan tekemän päätösesityksen 
asiassa.

Pöytäkirjan liitteenä on Siltakadun ja Laaksokadun 
katusuunnitelmaehdotus, muistutukset ja vastine.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
 
1. antaa annettuihin muistutuksiin liitteenä olevan vastineen ja

2. hyväksyä Siltakadun (paaluväli 100 – Mustanportinkatu) ja 
Laaksokadun katusuunnitelman liitteen mukaisena.

Toimivalta Tekniikkatoimialan toimintaohje, kohta 3.3.

Valmistelija suunnittelija Jari Rautiainen, puh. 050 330 5488; rakennuspäällikkö 
Ari Matteinen, puh. 050 049 7251 ja teknisen toimen johtaja Harri 
Kuivalainen, 044 797 6907; etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Suunnittelukonsultti on saanut valmiiksi katusuunnitelmaehdotuksen 
Siltakadun muuttamisesta yksikaistaiseksi suuntaansa sekä 
parantamaan jalkakulun ja polkupyöräilyn olosuhteita välillä 
Rauhankatu - Mustanportinkatu. Siltakadun ja Urheilukadun 
risteykseen ehdotetaan kiertoliittymää liikenneympäristön selkeyden 
ja turvallisuuden kehittämiseksi. Samalla on tarkoitus parantaa 
Laaksokatua. 

Katusuunnitelma perustuu kaupungin strategiseen päämäärään 
hyvinvoinnin kasvusta. Päämäärän keskeisiin kehityslinjoihin kuuluu 
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen. Siltakatu ja 
Laaksokatu on todettu keskeisiksi kehittämiskohteiksi myös syksyllä 
2020 hyväksytyssä Heinolan kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelmassa. 

Katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 3. – 18. tammikuuta 2022. 
Ehdotukseen jätettiin kaksi muistutusta, joissa esitettyihin teemoihin 
ja kysymyksiin on vastattu liitteenä olevassa vastineessa. 
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että muistutuksista huolimatta 
on perusteltua edetä katusuunnitelman toteuttamiseen. Siltakadun 
uudistaminen suunnittelualueella on Heinolan liikennejärjestelmän 
keskeisimpiä kehittämistarpeita sekä käytännössä että strategisten 
ja sopimuspohjaisten tavoitteiden pohjalta. Hanke on myös saanut 
valtiolta merkittävän investointiavustuksen.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu ja ollut nähtävillä niin, että se 
luo kokonaisvaltaiset tulevat liikenneratkaisut Siltakadulle välillä 
Rauhankatu - Mustanportinkatu. Entisen paloaseman korttelin 
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kohdalla suunnitelma nivoutuu korttelialuetta koskevaan 
asemakaavan muutoksen 695 akm Vanha paloasema. 
Kaavamuutoksella Siltakadun katualuetta levennetään hieman 
korttelin kohdalla. Kaupunginhallitus on jo hyväksynyt asemakaavan 
muutoksen, mutta valtuuston hyväksymiskäsittelyä ei ole vielä tehty. 
Tästä syystä lautakunnan päätösesityksessä on katusuunnitelmasta 
rajattu pois Rauhankadun risteyksestä alkaen 100 m osuus 
(paaluväli 0 – 100). Tälle osuudelle voidaan myöhemmin tehdä 
erillinen katusuunnitelman hyväksymispäätös.

Parannettava Siltakatu on noin 780 metriä pitkä ja Laaksokatu noin 
470 metriä. Kustannusarvio on noin 1 970 000 euroa (alv 0%).

Esityslistan liitteenä on Siltakadun ja Laaksokadun 
katusuunnitelmaehdotus, muistutukset ja vastine.

Tiedoksianto virallinen ote muistutusten esittäjät
sähköposti valmistelijat

Liitteet
Katusuunnitelma  Siltakatu välillä Rauhankatu - 100 metriä pohjoiseen
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§ 25 Viranhaltijapäätökset

Tekltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää: 

1. merkitä päätökset tiedokseen ja 

2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Valmistelu Kooste Tekniikkatoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 20.4. – 
11.5.2022 on esityslistan liitteenä.

Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä 
toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy-
täkirjanpitäjältä.

 
Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla 
www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset.

Liitteet
Tekniikkatoimialan viranhaltijapäätökset ajalla 20.4. - 11.5.2022
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§ 26 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Tekltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen
 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Valmistelu Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedok-
siantoja:

- Ote Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjasta 
26.4.2022 § 19 - Lähimaksun hinnoittelu

- Ote Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjasta 
26.4.2022 § 20 - Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen 
yhdistelmäraportti 2021

Asiakirjat ovat nähtävänä Teams-työtilassa.
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§ 27 Saapuneet asiakirjat

tekltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä saapuneet asiakirjat 
tiedoksi.

Valmistelu 20.4. – 11.5.2022 välillä saapuneet asiakirjat ovat teknisen 
lautakunnan jäsenten tutustuttavissa Teams-työtilassa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 22, § 23, § 25, § 26, § 27

Heinolan kaupunki

Muutoksenhakukielto 

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
 vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on 

jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)

 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 24

Heinolan kaupunki

Valitusosoitus, hallintovalitus (MRL)

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä valitus Hämeenlinnan Hallinto-
oikeudelle.

Päätöksen antopäivä 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä. 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sen antopäivänä.

Valitusaika

Valitusaika on 30 (kolmekymmentä) päivää antopäivästä luettuna, sitä päivää 
kuitenkin mukaan lukematta.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
sähköposti:  hameenlinna.hao@oikeus.fi,
vaihde 029 5642200, asiakaspalvelu 029 5642210,  
fax 029 5642269
Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä tai 
toimitettava se Suomi.fi-viestipalvelun kautta (tunnistautuminen)

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Lisätietoja

Valittajan maksettavaksi voidaan määrätä kulloinkin voimassa oleva 
oikeudenkäyntimaksu, joka määräytyy tuomiosituinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
mukaan.
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