Kouvolan kaupunki tiedottaa
Valtuuston kokous
Kouvolan kaupunginvaltuuston kokous pidetään Kouvolan kaupungintalolla
kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 14.3.2016 klo 17.00.
Kokouksessa käsiteltävien asioiden luettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa www.kouvola.fi 9.3.2016 alkaen.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Kouvolan kaupunginkansliassa
keskiviikkona 23.3.2016 klo 9.00 - 15.00.
Valtuuston kokous videoidaan ja kokousta voi seurata suorana osoitteessa:
www.kouvola.fi/valtuustoverkossa. Samasta osoitteesta löytyvät myös jälkitallenteet.
Kouvolassa 9.3.2016
Harri Helminen
			kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Vuoden 2016

asuntojen korjaus- ja energia-avustukset
Hakemukset on jätettävä 24.3.2016 klo 15.00 mennessä asuntoviranomaiselle.
Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen virallista hyväksymispäätöstä. Mikäli työ on kiireellinen ja
välttämätön suorittaa ennen avustuspäätöksen saamista, voidaan poikkeustapauksissa korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus hyväksyä ennakkoon ja antaa työlle
ennakkoaloituslupa.
Korjausavustukset
1. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein
2. Kuntotutkimukseen kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin (pientalot ja taloyhtiöt)
3. Uuden hissin rakentamiseen (jatkuva haku määrärahojen puitteissa)
4. Muun liikkumisesteen poistamiseen (jatkuva haku määrärahojen puitteissa)
Energia-avustukset
1. Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset (tulorajat)
- parannetaan energiataloutta (esim. ulkovaipan korjaukset; yläpohjan ja seinien
lisäeristys, ikkunat, ulko-ovet) tai
- otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa (esim. lämmitystapamuutokset, ilmalämpöpumppu, varaava takka tai vastaava)
Lisätietoja ja hakemukset: www.ara.fi, www.kouvola.fi,
tai Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
E-ovi, 3. kerros, huone 309, asuntosihteeri Marita Palmu, puh. 020 615 4509
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi
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Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta/asuntoasiat

Ympäristölupapäätös
Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 2.3.2016 käsitellyt Stora Enso
Publication Papers Oy Ltd:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen
10.3.2016.
Päätös on tehty hakemuksesta koskien meluvallin pysyvää sijoittamista Kouvolan kaupungissa
Stora Enson Anjalan paperitehtaan alueelle.
Päätös on nähtävillä 9.3. – 11.4.2016 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja
ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot
valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 11.4.2016. Lisätietoja antaa:
vs. ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 7995.
Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla
ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.
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Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupahakemus
Matomäen Autoromu Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee uutta autopurkamotoimintaa ja muuta jätteen käsittelyä osoitteessa Matomäentie 5, 46810 Ummeljoki. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.
Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 9.3. – 8.4.2016 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan
kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja
antaa: vs. ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 7995.
Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa
koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti
mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 8.4.2016 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski
tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi
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