Kouvolan kaupunki tiedottaa
Ympäristölupahakemus
Kymenlaakson Jäte Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen
ympäristölupahakemuksen, joka koskee Ahlmannintien jäteaseman toimintaa
osoitteessa Ahlmannintie 32, 45160 Kouvola. Kyseessä on olemassa oleva
toiminta. Toiminnasta ei normaalitilanteissa aiheudu päästöjä.
Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 13.4.–13.5.2016 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan
kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.
Lisätietoja: 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 13.5.2016 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski
tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi
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Ympäristölupapäätöksiä
Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 6.4.2016 käsitellyt FinnGTL Oy:n
ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.4.2016.
Päätös on tehty hakemuksesta koskien polttonesteiden varastointia ja polttoaineen valmistusta
koeluonteisella menetelmällä Kouvolassa Voikkaan yritysalueella kiinteistöllä RN:o 286 22-10629. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Toiminnasta voi aiheutua polttoainekuljetuksista johtuvaa liikenteen melua ja vähäisiä päästöjä
ilmaan. Toiminta on suunniteltu siten, ettei siitä normaalitilanteessa aiheudu päästöjä maaperään,
pohjaveteen tai pintavesiin. Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jaana Martin, p. 020 615 8032.
Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 6.4.2016 käsitellyt Space Supply Oy:n
ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.4.2016.
Päätös on tehty hakemuksesta koskien maisemavallin pysyvää sijoittamista kiinteistölle 286-46328-1, Kasarmintie 1, 45610 Koria. Maisemavallin ydinosan rakenteessa käytetään lentotuhkaa
sekä murskattua betonia. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi rakennusaikana aiheutua pölyämistä ja melua.
Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jenni Ojala, p. 020 615 7923.
Päätökset ovat nähtävillä 13.4.–16.5.2016 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja
ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksien liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja -tavoista. Valitusaika päätöksistä päättyy 16.5.2016.
Valitusoikeus päätöksistä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.
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Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen
Keskustakorttelit, kaava nro 01/012
Tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava
vastaamaan alueella pidetyn suunnittelukilpailun voittajatyössä esitettyä maankäyttöä.
Asemakaavamuutoksella lisätään alueen
rakennusoikeutta ja tiivistetään kaupunkirakennetta. Katu- ja aukiotilasta kehitetään
kaupunkikuvallisesti laadukas, turvallinen
ja viihtyisä vähentämällä autoilua ja painottamalla kevyen liikenteen tarpeita. Lisäksi
kaavassa pyritään varmistamaan alueen
rakennetun kulttuuriympäristön asema ja
tulevaisuus.
Kaavoitukseen liittyvä aineisto, kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 13.4.–15.5.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin
Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin Internetsivuilla www.kouvola.fi/keskustakorttelit.
Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Maankäytön
suunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä p. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi
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Maankäytön suunnittelu

www.kouvola.fi

