Kouvolan kaupunki tiedottaa
Rantaosayleiskaavan ja –muutoksen
voimaantulo
Kouvolan kaupunginvaltuusto on 14.3.2016 tekemällä lainvoiman saaneella
päätöksellä hyväksynyt Jaalan itäosan sekä etelä- ja länsiosan rantayleiskaavojen muutoksen sekä Sonnanjärven Pajulahdenniemen ja Niskajärven
Riihiniemen rantaosayleiskaavan.
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Kaupunginhallitus

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat
Seuraavat katusuunnitelman muutosehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen
43 §:n mukaisesti nähtävillä 4.-18.5.2016 kello 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu
33, Kuusankoski.
Korjala: Verstaskatu, Yrittäjänkatu sekä Lassinkatu välillä Verstaskatu - Yrittäjänkatu
Suunnitelmiin voi tutustua mainittuna aikana myös Kouvolan kaupungin internetsivuilla
www.kouvola.fi/suunnitelmat.
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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Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma
ja -ohjelma nähtävillä
Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava
alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma
ja -ohjelma. Kouvolaan ja Iittiin on laadittu luonnos valvontasuunnitelmaksi vuosille 20162021 sekä valvontaohjelmaksi vuodelle 2016. Niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016 ja
voimaantulon myötä ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröityjen laitosten valvonta muuttuu
maksulliseksi.
Ympäristönsuojelulain 167 §:n mukaan valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja sen tulee perustua ympäristöriskien arviointiin. Suunnitelmassa kuvataan mm. alueen
ympäristöolot, ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen valvonnan järjestämisen
ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnan voimavarat ja keinot. Valvontaohjelmassa määritellään vuoden aikana tarkastettavat toiminnot ja laitokset. Yksityiskohtainen valvontaohjelma,
joka sisältää tarkastusten kohteet ja aikataulut, ei ole julkinen asiakirja.
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman luonnokset pidetään nähtävillä
4.5.-18.5.2016 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötalo/Kanslia,
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Ne ovat myös nähtävillä Kouvolan kaupungin www-sivuilla
osoitteessa www.kouvola.fi.
Asukkaat ja muut asianosaiset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta ja ohjelmasta
niiden nähtävillä oloaikana. Mielipiteet tulee jättää kirjallisesti 18.5.2016 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski
tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi.
Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048.
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Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kuulutus vireillä olevista maa-ainesluvista
Ari-Matti Mäkelä on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle
maa-aineslain 555/1981 mukaisen lupahakemuksen koskien saven ottamista. Hakemuksen
mukainen toiminta koskee 77000 k-m3:n saven ottamista 4 vuoden aikana. Molemmille tiloille
muodostuu savenoton seurauksena tekolampi. Lammet ovat pinta-alaltaan 0,97 ha ja 1,38 ha.
Hakemus kohdistuu kiinteistöille 286-424-5-1058 ja 286-424-5-1092, Viialan kylän Korpela
1 ja Korpela 2 Rn:o 5-1058 ja 5-1092 tiloille. Kiinteistöt omistaa Ari-Matti Mäkelä. Kiinteistöt
sijaitsevat osoitteessa Havukantie 271, 46800 Myllykoski.
Pasi Levikari on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maaaineslain 555/1981 mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista.
Hakemuksen mukainen toiminta koskee 20 000 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimin-taa
10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 2000 k-m3. Alueelle on aikaisemmin myönnetty maa-ainesluvat alkaen 1.7.2005 ja 14.10.2010. Viimeisimmän luvan voimas-saoloaika
päättyi 15.11.2015.
Hakemus kohdistuu kiinteistölle 286-475-3-49. Kiinteistö sijaitsee Kouvolan Siikakosken
kylässä n. 10 kilometriä Selänpään keskustasta pohjoiseen ja sinne on kulkuyhteys Siikaniementieltä. Kiinteistön omistaa Pasi Levikari.
Hakemusasiakirjat on nähtävänä 4.5.2016 – 3.6.2016 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 valvontainsinööri
Tuomas Mikkolalle osoitettuna 3.6.2016 klo 15:00 mennessä.
Lisätietoja: Tuomas Mikkola, puh. 020 615 8015, tuomas.mikkola(at)kouvola.fi
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Rakennusvalvonta

www.kouvola.fi

