Kouvolan kaupunki tiedottaa
Kirjastot suljettuina 4. - 17.4.2016
Kymenlaakson Kyyti-kirjastojen kirjastojärjestelmä vaihtuu huhtikuussa
2016. Kaikki Kouvolan kirjastot ovat vaihdon takia kiinni 4.-17.4. Tuona aikana
kirjastoautot eivät liikennöi eivätkä omatoimikirjastot ole käytössä. Aineiston
laina-aikaa on pidennetty 2.5. asti.
30.3.2016

Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen
Pioneeripuisto, kaava nro 52/003
Suunnittelualue sijaitsee Korian
entisellä varuskunta-alueella.
Tarkoituksena on sovittaa uusi
asuinalue varuskunta-alueen
yhteyteen Hakuntien ja Talliojan
väliselle alueelle.
Tavoitteena on löytää uudisrakentamiselle paikan erityispiirteisiin
soveltuva ja vetovoimatekijöitä
vahvistava ratkaisu. Alueella järjestetään Asuntomessut vuonna 2019
Kaavaluonnos ja kaavoitukseen liittyvä aineisto on nähtävänä 30.3. – 2.5.2016 tutustumista ja
mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä
kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/pioneeripuisto.
Kaavahanketta esitellään lisäksi yleisötilaisuudessa to 14.4.2016 klo 17 Pioneeriravintolassa
(Pioneeritie 6).
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.
30.3.2016			Maankäytön suunnittelu

Ilmoitus maisematyölupahakemuksen vireilletulosta
naapurien kuulemiseksi
Kouvolan rakennusvalvonnassa on vireillä maisematyölupahakemus puuston poistamisesta rautatiealueelta ja sen läheisyydestä Kouvolan kaupungin alueella.
MRL 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan Liikenneviraston jättämästä maisematyölupahakemuksesta
joka koskee rataliikenteelle riskialttiin puuston poistoa Kouvola-radan välittömästä läheisyydestä. Puusto poistetaan Liikenneviraston hallinnoimalta alueelta ja tavoitteena on, että puusto
saadaan poistettua myös yksityisten sekä yhteisöjen omistamilta kiinteistöiltä (Ratalaki 42 §).
Hakkuualue ulottuu Mielakanmäentieltä pääradan suuntaisena itään vt 15:lle asti, sekä pääradasta n. yhden kilometrin matkalta Kotkan radan suuntaisesti etelään.
Samassa yhteydessä toteutetaan Kanervistontien ja radan välisen puuston hakkuu, sekä Liikenneviraston hallinnoimien alueiden maisemanhoitohakkuut.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun
alueen omistajaa ja haltijaa (MRL 133 § 1 mom.). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan,
jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset
kunnassa julkaistaan (MRA 65 § 2 mom.).
Rakennusvalvontapäällikölle osoitetut muistutukset tulee jättää kirjallisena Kouvolan rakennusvalvontatoimistoon viimeistään torstaina 14.4.2016 klo 15:00 mennessä. Mikäli osallinen
ei määräajan kuluessa ole jättänyt muistutusta katsotaan, ettei osallisella ole asiaan huomauttamista ja asian käsittely etenee.
Maisematyölupahakemus liitteineen on nähtävissä Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristötalossa rakennusvalvontatoimistossa (3. krs. käynti parkkialueen puolelta) osoitteessa
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.
Lisätietoja asiasta antaa:
Rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen puh. 02061 58353, tapani.ryynanen@kouvola.fi
Ramboll CM Oy Erkki Munter puh. 040 631 3445, erkki.munter@ramboll.fi
Kouvolassa 30.3.2016

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta

Vaikuta tai anna palautetta Kouvolan kaupungin palveluista: www.ekouvola.fi

www.kouvola.fi

