
Halsuan Kuntatiedote vk 4 / 2020 
Seuraavaan ilmoitukset to 30.1.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 

 

Kuulutus polttonesteiden automaattijakeluaseman  
ympäristöluvan vireilläolosta 

Ullavan Huolto Oy (Kehätie 2, 68370 Ullava) on jättänyt Halsuan rakennus- ja 
ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen.  
Kyseessä on uuden polttonesteiden automaattijakeluaseman rakentamiseen liittyvä 
ympäristölupahakemus kiinteistöllä Pellervo 74-402-2-276. Jakeluasemalla varastoidaan 
bensiiniä (95, 98), dieseliä sekä polttoöljyä myyntiä varten kaksoisvaippasäiliöissä, joiden 
yhteistilavuus on 30 m3. Säiliöt on varustettu vuodonilmaisujärjestelmällä, bensiinihöyryjen 
talteenotolla (Stage 1 ja 2) ja ylitäytönestimillä. Säiliöissä on suorat täytöt. Jakeluasemalla 
tankataan noin 70 autoa vuorokaudessa. Asemalla rakennustyöt viimeisimpien 
jakeluasemastandardien mukaisesti. 
 

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta  
 

Hotakainen Arto (Perhontie 725, 69750 Karvonen) on jättänyt rakennus- ja 
ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 115 a § hakemuksen. Kyseessä on toiminnan 
laajennus Halsuan Karvosen kylässä rakentamalla uuden eläinsuojan tilalla Koppaneva 74-402-
1-302. Tilalle rakennetaan uusi eläinsuoja 192 lihanaudalle ja 192 6-12 kk ikäiselle 
sonnivasikalle sekä 2 uudelle lietesäiliölle, joiden yhteistilavuus on 5 980 m3. Lannan 
varastointitilavuus vastaa 12 kuukauden varastointitilavuutta. Lannan levitykseen käytettävissä 
oleva peltopinta-ala on 317 hehtaaria. Lähin asuinrakennus sijaitsee 350 metrin etäisyydellä 
rakennettavasta eläinsuojasta.  
   ----------------- 
Kuulutusten asiakirjat ovat nähtävillä Halsuan kunnanvirastossa ajalla 15.1. - 14.2.2020 viraston 
aukioloaikoina osoitteessa Kauppisentie 5, 68510 Halsua.  
 
Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä 
hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle 
määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:  
 
Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 68510 Halsua tai halsua.kunta@halsua.fi.  
Muistutus tulee jättää viimeistään 14.2.2020 klo 15.00.  
 
Lisätietoja hakemuksista antaa rakennustarkastaja Jari Kauppinen puh. 040 680 2221 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 
 
Tähtityypit palanneet työntouhuun ja ovet avoinna jälleen kaikille.  
Myymälä avoinna ma-to klo 9-15 ja pe 9-14. Tervetuloa! 
 
Tähtityypit kiittävät Erityinen Joulu-konserttiin osallistuneita ja toimintaamme tukeneita. 
Saimme viettää kanssanne ikimuistoisen illan! 
 
****Löydät meidät myös facebookista nimellä Halsuan Työtupa**** 
Puhelimella tavoitat numeroista 040 804 5885 / 040 804 5886. 
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Halsuan Kalastuskunnan pyydysmerkkejä ja kalastuslupia 
myynnissä Ruuskan huoltoasemalla ja Masalassa 

 
 
Satutuokio lapsille kirjastossa ti 28.1.2020 klo 9.30-10.00. 
                       Tervetuloa mukaan! 
 

 
Tarjotaan vuokralle siisti ja tilava omakotitalo Halsuan Ylikylässä. 
Puh. +358 40 585 5095 /Juha 

 

Masalassa  – Halsuan Helmessä tapahtuu! 
Launataina 1.2.2020 klo 12-17 Pizzauuni lämmin ja  

SB-karaoke alkaen klo 20.30 

Tervetuloa viihtymään Masalaan! 

 
 
Meriläisen Martat 

Meriläisen Martat ry:n vuosikokous ke 12.2.2020 klo 18.00 a´la Miinan luona.  

• Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos.  
Ilmoittautuminen 2.2.2020 mennessä ruokailun vuoksi. 
Eija p. 0400 976 276 tai Maili p. 040 576 5694 
Tervetuloa!                             Hallitus 
 

*********************************************************** 

Eläkeliiton Halsua yhdistys ry 

Eläkeliiton Halsuan yhdistyksen kevätkokous Halsua-talolla ke 12.2.2020 klo 15.00. 
 Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!                           Hallitus 

 

Tiistai-iltaisin jumppaa! 

Tiistai-iltaisin koulukeskuksen salissa klo 18.45-19.45 fysioterapeutin ohjaamaa jumppaa.  
Tunti sisältää alkuverryttelyn sekä harjoitteluosion, jossa keskitytään jalka- ja 
keskivartalolihasten vahvistamiseen.  

Tunnin hinta on 6 € ja 10 kerran jumppapassi 55 €. Tyky- ja smartum-setelit käyvät myös 
maksuvälineenä!  

Tunnilla keskitytään keskivartalolihasten hallintaan ja vahvistamiseen, joka on erityisen tärkeää 
selän hyvinvoinnin kannalta. Tunnin liikkeitä voi helpottaa/ vaikeuttaa jokaiselle sopivaksi. 
Tervetuloa rohkeasti mukaan!  

Terveyttä ja hyvinvointia toivottaen, fysioterapian Miia! Jumpalla nähdään       

 
 
 

LUKUPIIRI maanantaina 27.1. klo 18.00 kirjastossa.  
Keskustellaan kirjoista, joita joulupukki toi. Tervetuloa uudet ja vanhat lukijat! 


