Kouvolan kaupunki tiedottaa
Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Terästie (52/005)
Suunnittelualue sijaitsee Korian kaupunginosassa, Vt 6:n pohjoispuolella.
Alueen pinta-ala on noin 13 ha.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa VT 6 parannuksen yhteydessä
poistuvan Inginmaantien liittymän kautta tapahtuvan liikenteen siirtäminen
kulkemaan Terästien kautta VT 6:lle.
Kaavaehdotus on nähtävillä tutustumista
ja mielipiteiden esittämistä varten 14.30.9.2016 välisenä aikana Kouvolan
kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa
(Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä
Internet-sivuilla www.kouvola.fi/terastie.
Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta
on toimitettava kirjallisesti viimeistään
30.9.2016 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Maankäytön suunnittelu,
Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski,
tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto@
kouvola.fi
Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Taija Airikka, taija.airikka@kouvola.fi, puh. 020 615 8660
Kouvolassa 14.9.2016

Maankäytön suunnittelu

Kirjastopisteet suljettuina 21.9.2016
Kouvolan kaikki kirjastopisteet ovat kiinni koulutuspäivän vuoksi keskiviikkona 21.9.2016.
Myöskään kirjastoautot eivät liikennöi. Omatoimikirjastoina toimivat Haanojan, Inkeroisten ja
Elimäen kirjastot ovat avoinna klo 7–20, mutta henkilökohtaista palvelua niissä ei ole tuolloin
saatavilla.
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Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kaupunki myy käytöstä poistettua kalustoa
Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon liikelaitos myy käytöstä poistettua kalustoa
tarjousten perusteella. Myytävät koneet ja lisätietoa on nähtävillä Kouvolan kaupungin
nettisivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/kaupunkimyy. Tarjoukset on jätettävä 23.9.2016
klo 15 mennessä.
Lisätietoja: Sami Luostarinen puh. 020 615 8566.
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Teknisen tuotannon liikelaitos

Ympäristölupapäätös
Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.9.2016 käsitellyt Kymenlaakson
Jäte Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.9.2016.
Päätös on tehty hakemuksesta koskien Ahlmannintien jäteaseman toimintaa osoitteessa
Ahlmannintie 32, 45160 Kouvola. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta ei
normaalitilanteissa aiheudu päästöjä.
Päätös on nähtävillä 14.9. – 17.10.2016 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikkaja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot
valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 17.10.2016. Lisätietoja antaa
vs. ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 8016.
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

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta
Tykkimäen Sora Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle
maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien soran ja kiviaineksen ottamista Kouvolan Kaskankaalla kiinteistöllä 286-404-1-139 Hakemuksen mukainen toiminta
koskee 270 000 m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana, josta kalliota
235 000 m3 ja soraa 35 000 m3. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 27 000 m3. Lisäksi on haettu
lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua
melua, pölyä ja tärinää.
Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 14.9. – 14.10.2016 klo 9-15 osoitteessa
Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Jenni Ojala p. 020 615 7923.
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. Muistutukset tulee toimittaa 14.10.2016 klo 15.00
mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701
Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi
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Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun korvaamisesta
ratkaisu
Ikäihmisten lautakunta on tehnyt 30.8.2016 kokouksessaan ratkaisun sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen lääkkeiden koneellisen annosjakelun korvaamisesta. Päätöksen mukaan kaupunki ei suorita mahdollisia korvauksia
viranomaisaloitteisesti.
Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakas voi kuitenkin hakea korvausta annosjakelun kustannuksista ajalta 1.1.2013 – 28.2.2014. Korvausvaatimukset käsitellään hakemuksesta ikäihmisten lautakunnassa. Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon
asiakkaan aiemmin saama hyvitys alentuneena asiakasmaksuna. Kouvolan kaupunki on
vastannut kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden annosjakelusta aiheutuneista kustannuksista 1.3.2014 lukien.
Mahdollinen korvaus suoritetaan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaille tosiasiallisten kustannusten perusteella. Korvausten suorittamista varten tarvitaan tieto
asiakkaan maksamista lääkkeiden koneellisen annosjakelun kustannuksista.
Kouvolassa lääkkeiden koneellisen annosjakelun kustannukset huomioitiin asiakasmaksua
alentavana menona uusien asiakkaiden osalta 1.1.2013 lukien ja vanhojen asiakkaiden
osalta 1.4.2013 lukien. Valtuustoaloitteeseen liittyen pyydettiin Kuntaliitolta lisäselvitystä
käytössä olleesta toimintamallista ja todettiin, että asiakkaan maksamia annosjakelukustannuksia olisi pitänyt verrata suoraan perittyyn asiakasmaksuun. Tämä ei käytössä
olleen toimintamallin mukaan kaikilta osin toteutunut.
Korvaushakemuslomake on liitteenä pdf-tiedostona ja se tulee toimittaa postitse Kouvolan
kaupungin kirjaamoon.
Lisätiedot:
Vs. Ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Jaakkola, puh. 020 615 8514
asiakkuuspäällikkö Mervi Takala, puh. 020 615 8256
etunimi.sukunimi@kouvola.fi
Asiakasmaksuihin ja asiakaskohtaiseen korvauksen laskemiseen liittyvissä kysymyksissä
yhteys asiakasmaksutiimiin puh. 020 615 4545.
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Hyvinvointipalvelut

www.kouvola.fi

