
Halsuan Kuntatiedote vk 33 / 2022 
Seuraavaan ilmoitukset to 25.8.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

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

 

Halsuan kunta 

Naapureiden kuuleminen tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten johdosta. 

 

Halsuan Tuulivoima Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa 36:n tuulivoi-

malan rakentamiselle 

Rakennuslupahakemukset perustuvat suunnitelmaan, missä Honkakankaan alueelle sijoitetaan 16 tuulivoi-

malaa ja Kanniston alueelle 20 tuulivoimalaa. 

Tuulivoimaloiden sijainti ja korkeus on Kanniston osayleiskaavan mukainen, ja ne sijaitsevat seuraavilla ti-

loilla Halsuan kunnan alueella: Kanninen 402-74-0, Ojansivu 402-17-92, Mäntysaari 402-6-122, Mäntyranta 

402-2-209, Metsäranta 402-8-127, Kiuaskangas 402-38-1, Lehtola 402-6-147, Lisä-Luomala 402-35-0, 

Lisä-Saarela 402-52-0, Rannikko 402-1-141, Niemipelto 402-7-28, Tervas 402-13-22, Jokiniemi 402-6-160 

ja Lisä-Lahti 402-43-0. 

Tuulivoimaloiden sijainti ja korkeus on Honkakankaan osayleiskaavan mukainen, ja ne sijaitsevat seuraa-

villa tiloilla Halsuan kunnan alueella: Hankasalmi 405-298-0, Lisä-Keskitalo 405-231-0, Honkasaari 405-

248-0, Lisä-Alkula 405-246-0, Lisä-Kananeva 405-253-0, Suonlaita 405-247-0, Honkasalo 405-233-2, Luo-

likko 405-252-3, Koivusaari 405-129-0, Välitalo 402-17-169, Hietala 405-37-6, Ärmätinharju 405-249-0, Iso-

Ärmätti 405-297-2, Ärmätinkangas 405-237-1, Huhtakangas 405-297-1 ja Kallio 405-245-1. 

Viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalle ja haltijoille sekä sellaisen kiinteistön omistajille tai halti-

jalle, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi oleellisesti vaikuttaa, varataan mahdollisuus 

tehdä muistutus hankkeen johdosta. Samoin muistutuksen voi tehdä henkilö, jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.  

Rakennuslupahakemusten suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä Halsuan kunnan kotisivuilla, www.hal-

sua.fi/kuulutukset sekä Halsuan Kunnantalolla rakennustarkastajan työhuoneessa  

18.8. – 8.9.2022 välisenä aikana. 

Muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen  

Halsuan kunta / Rakennus- ja ympäristölautakunta 

Kauppisentie 5, 69510 Halsua 

tai sähköpostitse tekninen@halsua.fi 

8.9.2022 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: 

Halsuan kunta 

Kauppisentie 5, 69510 Halsua 

Antti Tuominiemi 

Tekninen johtaja 

puh. 040 680 2220 

tekninen@halsua.fi 

 

SATUTUOKIO 

lapsille kirjastossa ti 23.8. klo. 9.30–10.00. 
 

TERVETULOA KUUNTELEMAAN! 
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YLEISET OHJEET LAAVUJEN JA KOTIEN KÄYTTÄJILLE  

Mitä paremmin kannat huolta yhteisestä laavusta tai kodasta, sen mukavampi on seu-

raavan käyttäjän tulla kahvinkeittoon tai makkaranpaistoon. Sillä se voit olla juuri sinä, 

joka joudut siivoamaan edellisen käyttäjän jäljet.  

Muistathan nämä asiat rakennetuilla virkistys- ja ulkoilupaikoilla käydessäsi:  

Käytöstä:  

• Laavut ja kodat on tarkoitettu yleiseen virkistyskäyttöön, joita kukaan ei voi ”omia” tai varata 

omaan käyttöön. 

• Noudatamme periaatetta – sopu antaa sijaa – eli kaikki ovat yhtä tervetulleita.  

Tulenteosta:  

• Tulenteko vain laavulla tms. olevaan tulentekopaikkaan.  

• Älä tee tulta metsäpalovaroituksen aikana tai kovalla tuulella.  

• Alaikäisten tulenteko VAIN vanhempien valvonnassa.  

• Noudata varovaisuutta – älä jätä tulta yksin.  

• Käytä valmiita polttopuita – älä revi tuohta elävistä puista.  

• Kohtuus kaikessa – myös tulenteossa.  

Siisteydestä:  

• Viethän tuomasi roskat pois tai laita roskat roska-astiaan.  

• Jätä laavu tms. vähintään yhtä siistiksi kuin tullessasi.  

• Ethän jätä ”käyntikorttiasi” laavun tms. seinään, puun kylkeen jne.  

Ilkivallasta pyydetään ilmoittamaan viipymättä Halsuan kunnalle puh. 040 680 2211 tai paikalla 

olevan QR-koodin avulla. 

Rakennetun virkistyspaikan jatkokäyttö riippuu jokaisen käyttäjän eli juuri sinun huolenpidostasi. 

 

Häiriötä aiheuttava liikkuminen yleisillä teillä 

Olemme saaneet ilmoituksia asukkailta häiriötä aiheuttavasta liikkumisesta kunnan ylei-

sillä teillä. Kulkuneuvoista lähtevä kova ääni on koettu häiritseväksi, varsinkin ilta-aikaan. 

Liikennekäyttäytymisessä on myös havaittu ongelmia. Toivomme että vanhemmat keskustelisivat 

lastensa kanssa, miten liikenteessä ja kunnan yleisillä teillä/alueilla tulee liikkua. Pyritään jatkossa 

välttämään häiriötä aiheuttavaa ajelua etenkin ilta- ja yöaikaan, jotta jokaisella säilyy kotirauha.  

 

Hallin käyttäjät! 

Urheiluhallin hallivuorot ovat jälleen varattavissa! 

Hallin salin varaushinnat: 

- halsualaisilta yksityisiltä ja yhdistyksiltä 5 €/h 

- ulkopuolisilta yhdistyksiltä 20 €/h 

- ulkopuolisilta yrityksiltä 10 €/h 

Punttisali ei ole varattavissa! 

Otahan yhteyttä: puh. 040-6802 240 / hannejy@halsua.fi 

Älä anna säiden haitata - varaa hallivuoro ja nauti liikunnasta!         

Liikuntatoimi 



Yleinen ONKIKILPAILU lauantaina 27.8.2022 klo 11.00–15.00 
Kokoontuminen Meijerin sillan luona. Parkkipaikat Salmelan Reinon pihassa.  
Kaikki kalat punnitaan (paitsi hauki) ja mäskätä saa. Kilpaillaan myös  
pyttykilpailu. Kaikki kalan saaneet saavat palkinnon. 
Osallistumismaksu 10 €.    Tervetuloa! 
 
järj. Kalastuskunta 

 

Etsitkö tapahtumapaikkaa synttäreille, kokoukselle, pikkujouluille tms.? 
Ylikylän Kylätalon vuokrahinnat: 
-alakerta keittiöineen 50 €/vrk (sis. astiat, tiskikone on!) 
-yläkerta 50 €/vrk (näyttämö, sähköpiano, istuimia 150 hlölle) 
-saunaosasto 50 €/vrk (puukiuas, polttopuut sis.) 
Portaikossa tuolihissi, terassilta ramppi, invavessa. 
Tilojen vuokraaja siivoaa tilat, siivouksesta veloitamme erikseen.  
Pöytäliinat vuokraaja pesettää itse juhlan jälkeen. 
 

Ylikylän Kylätalon sunnuntaikahvittelut jatkuu toistaiseksi.  
Tarjolla kahvia ja topattavaa sunnuntaisin klo 12–14. Kahvin ja seurustelun 
lomassa voit katsella tallennetta, jossa Jyrkän Maija-Liisan ottamia vanhoja 
valokuvia. Kuvissa mm. -48 - -59-syntyneiden luokkakuvia.  
 

Polkupyörähaaste jatkuu elokuun loppuun.  
Palkintopyörä arvotaan sunnuntaina 4.9.klo 14.00 kahvitteluhetken päätteeksi.  
Tulemalla paikalle saat yhden arvan nimellesi. Arvontaa ja myytäviä tuotteita 
paikan päällä ostettavissa. 

Tavataan Ylikylässä Kylätalolla! 

Ylikylän Kyläyhdistys 

 

Myydään Lestijärventien varrella n. 700 m etäisyydellä Halsuan keskustasta sijaitseva 3,01 ha:n 

tukikelpoinen salaojitettu pelto (kiinteistö 74-402-2-395, lohkotunnus 0740026538). Kirjalliset tar-

joukset pyydetään toimittamaan 29.8.2022 mennessä osoitteeseen elina.venetjoki@gmail.com.   

Lisätietoja voi kysyä Halsuan kunnasta tai p. 040 533 4353/Elina. Myyjä pidättää oikeuden hyväk-

syä tai hylätä tarjoukset. 
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