Kouvolan kaupunki tiedottaa
Katu- ja yleisen alueen suunnitelmat nähtävillä
Seuraavat katu- ja yleisen alueen suunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 10. - 24.2.2016 kello 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalossa,
Valtakatu 33,Kuusankoski.
Kangas: Valvomontie
Korjala: Koriansuora välillä Korjalankatu - Alakyläntie, uusi kiertoliittymä korttelin 11033 kohdalla
Kuusankoski: Valtakatu välillä Sepäntie - Pallokentäntie
Myllykoski: Pekantie välillä Niilontie - Kynttilänkuja sekä kevyen liikenteen väylä välillä
Pekantie - Jussinkuja

Inkeroisten Teininkallio, kaava nro 33/007
Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisissa Haminanväylän eteläpuolella ja
se käsittää Pitkänkallionkujan ja Teininkalliontien läheiset korttelit ja puistoalueet. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa kaava vastaamaan nykytilannetta
sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Tarkoitus on tarkastella kaavaa sekä teknisesti että
maankäytön kannalta vastaamaan nykypäivän suunnittelukäsitystä. Kortteleiden ja tonttien
rajauksia tarkennetaan maanomistuksen ja nykyisen maankäytön mukaisiksi. Lisäksi alueella oleva pieni puistoalue muutetaan asuinkäyttöön.
Kaavaehdotus on nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 10.2.-14.3.2016
välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros,
Kuusankoski) sekä Internet-sivuilla www.kouvola.fi/teininkallio.

Sarkola: Puutarhurinkatu välillä Myllypuronkatu - Tervalepäntie sekä ulkoilupolku välillä
Puutarhurinkatu - Salonraitti

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 14.3.2016
klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32),
45701 Kuusankoski, tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Tornionmäki: Nummentie
Suunnitelmiin voi tutustua mainittuna aikana myös Kouvolan kaupungin internetsivuilla
www.kouvola.fi/suunnitelmat.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Taija Airikka, taija.airikka@kouvola.fi, puh. 020 615 8660

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti
tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Valtakatu 33,
PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköisesti osoitteella tekninenjaymparisto@kouvola.fi.
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Asemakaavaehdotuksen julkinen
nähtävilläolo
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Tekninen lautakunta

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely

Tekninen lautakunta

Kuulutus vireillä olevasta maa-ainesluvasta
Tykkimäen Sora Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle
maa-aineslain 555/1981 mukaisen lupahakemuksen omistamilleen tiloille koskien soran ottoa
31.12.2013 umpeutuneen luvan mukaisesti sekä jälkihoitotoimeniteiden ja maisemoinnin loppuunsaattamista. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 100000 k-m3:n maa-aineksen ottoa
seuraavan 10 vuoden aikana.
Hakemus kohdistuu kiinteistöille Sorala 286-402-4-171 ja Ilmarila 286-402-169 Kouvolan kaupungin Kouvolan kylässä. Kiinteistöt sijaitsevat osoitteessa Kotkan Valtatie 904, 45100 KOUVOLA, noin 9 km Kouvolasta vt 15 etelään.
Hakemusasiakirjat on nähtävänä 10.02.2016 - 11.03.2016 Kouvolan kaupungin rakennusvalvontatoimistossa osoitteessa Valtakatu 33, E-porras, 45700 KUUSANKOSKI.
Niille, joiden etua hanke saattaa koskea varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset
muistutukset maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on toimitettava rakennustarkastaja Jukka
Salmenvirralle osoitettuna 11.03.2016 klo 15:00 mennessä.
Lisätietoja: Jukka Salmenvirta, puh. 02061 57813, jukka.salmenvirta(at)kouvola.fi
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Kuulutus vireillä olevasta maa-ainesluvasta
Tykkimäen Sora Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle
maa-aineslain 555/1981 mukaisen lupahakemuksen omistamilleen tiloille koskien soran ottoa
31.12.2013 umpeutuneen luvan mukaisesti sekä jälkihoitotoimeniteiden ja maisemoinnin loppuunsaattamista. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 400000 k-m3:n maa-aineksen ottoa
seuraavan 10 vuoden aikana.
Hakemus kohdistuu kiinteistöille Onnenkukkula 286-449-2-834 ja Somerikko 286-449-2-905
Kouvolan kaupungin Valkealan kylässä. Kiinteistöt sijaitsevat osoitteessa Multahovintie 786,
45370 VALKEALA noin 6,1 km Valkealan keskustasta paikallistietä 368 pohjoiseen.
Hakemusasiakirjat on nähtävänä 10.02.2016 - 11.03.2016 Kouvolan kaupungin rakennusvalvontatoimistossa osoitteessa Valtakatu 33, E-porras, 45700 KUUSANKOSKI.
Niille, joiden etua hanke saattaa koskea varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset
muistutukset maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on toimitettava rakennustarkastaja Jukka
Salmenvirralle osoitettuna 11.03.2016 klo 15:00 mennessä.

Pioneeripuisto, kaava nro 52/003
Suunnittelualue sijaitsee Korian entisellä
varuskunta-alueella. Tarkoituksena on
sovittaa uusi asuinalue varuskuntaalueen yhteyteen Hakuntien ja Talliojan
väliselle alueelle.
Tavoitteena on löytää uudisrakentamiselle paikan erityispiirteisiin soveltuva ja
vetovoimatekijöitä vahvistava ratkaisu,
sekä mahdollistaa alueella luontevasti
erilaiset tapahtumat ja toiminta.
Alueella järjestetään Asuntomessut
vuonna 2019.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavoitukseen liittyvä aineisto on nähtävänä 10.2. – 14.3.2016 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikkaja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä kaupungin Internet -sivuilla
www.kouvola.fi/pioneeripuisto. Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteella: Kouvolan kaupunki, Maankäytön suunnittelu, PL 32, 45701
Kuusankoski
Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi, puh. 020 615 6066, heikki.kauppi(at)kouvola.fi
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Maankäytön suunnittelu

Kirpputorivuorot haettavana kesäksi 2016
Kouvolan kaupunki julistaa kouvolalaisten yhteisöjen ja järjestöjen haettavaksi Kirpputorien
järjestämisen kesällä 2016. Myyntiaika on touko - syyskuussa lauantaisin, myyntipaikkana
Pohjolan tori Kouvolassa.
Toiminnan koordinaattorina toimii Kouvolan Ydinkeskusta ry, jonka toimistosta ja nettisivuilta
on saatavana hakulomake, www.kouvolanydinkeskusta.fi/lomakkeet. Toimiston puhelinnumero
on 044 311 8250 ja sähköpostiosoite on toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi.

Lisätietoja: Jukka Salmenvirta, puh. 02061 57813, jukka.salmenvirta(at)kouvola.fi

Hakemukset tulee palauttaa Kouvolan Ydinkeskusta ry:n toimistoon 30.3.2016 mennessä,
osoitteella Keskikatu 9, 3. krs, 45100 Kouvola.
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