SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

15.6.2017 n:o 12

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEN VIREILLÄ OLOSTA

Sallan Portin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy, Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi
Kiinteistö ja alue: Salmivaaran kylä, Kuolpuna RN:o 61:0 Kuolpunan soranottoalue,
joka kuuluu vanhaan maa-ainesten ottoalueeseen.
Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava, kaavamerkintä M.
Alue sijaitsee pohjavesialueella.
Toimenpide: Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen. Ottamisaika 10 vuotta,
ottomäärä yhteensä 100 000 m³.
Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla teknisessä toimistossa virka-aikana
15.6 – 17.7.2017. Toimenpidettä koskevat muistutukset on tehtävä 17.7.2017 mennessä,
osoite: Postipolku 3, 98900 Salla.
Lisätietoja: Ympäristösihteeri Lahja Alajeesiö puh. 040 820 5454 tai
mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä 040 7035 813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksan tuulivoimalan rakentaminen
Sallan Portin alueelle lähelle Kemijärven kunnanrajaa. Osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n
mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.1 – 15.2.2016. Uudessa kaavaluonnoksessa on esitetty kolme uutta voimalapaikkaa alkuperäisen kaava-alueen eteläpuolelle. Kaava-aluetta on laajennettu etelään noin 1,5 km.
Arkkitehti Janne Tolppasen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laatima 31.5.2017 päivätty osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos, kaavaselostus ja tehdyt selvitykset) asetetaan
uudelleen julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 15.6 – 16.8.2017 väliseksi ajaksi (valmisteluvaiheen kuuleminen).
Asiakirjat ovat nähtävillä teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla, www.salla.fi, kunnan
palvelut, tekniset palvelut, kaavoitus. Kunnanvirasto on suljettu 24.7 – 6.8.2017.

Maa-aineslaki 13 §

Salla 15.6.2017 Ympäristösihteeri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSUTAKSILIIKENNE 5.6.-8.8.2017
Kutsutaksilinjat ajetaan tilausperiaatteella. Taksin on tiedettävä etukäteen matkustajamäärä.
Liikenteessä vaaditaan vähintään kaksi (2) matkustajaa. Tilaukset edellisenä iltana klo
18:00 mennessä. Matkustajat maksavat linja-autotaksan mukaan.
Tiedustelut ja tilaukset puh. 016 832 319, Sallan taksi.
1. Ahvenselkä – (Pahkakumpu – Varvikko – Vittikko) – Salla
Maanantai, keskiviikko, perjantai
Ahvenselkä 8:30 – Salla 9:30
Salla 13:00 – Ahvenselkä 14:00
2. Lenkkitie
Maanantai, keskiviikko, torstai
Salla 11:00 – Riivikonneva 11:45
Paluu klo 14:15 taksiasemalta
3. Saija ja Naruska
Naruskan suunnan Ma-Pe kyydityksistä tiedustelut Kotikylän Taksilta, p.0400 284 245
4. Salla –Kemijärvi
Maanantai – perjantai, tilaukset puh. 016-832 319
Salla 6:45 – Salmivaara – Kursu 7:10 – Kemijärvi 7:50
Yhteys Rovaniemelle klo 8:00 lähtevään linja-autoon
5. Paloperä – Karhujärvi – Hautajärvi – Salla
Kaksi kertaa viikossa
Paloperä 8:00 – Hautajärvi 8:45 – Salla 9:30
Paluu klo 12:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sallan kunta ilmoittaa

ostetaan puhdistettuja marjoja ravintohuoltoon
• puolukka n. 700kg
• mansikka n. 400kg

• mustikka n. 500kg
• hilla n. 200 kg

Laatuvaatimuksena hyväkuntoista ja tasokasta marjaa.
Ostopaikat:
Koulukeskuksen keittiö puh. 040 519 3095, Hopeaharjun keittiö puh. 040 753 9825
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Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista sosiaalipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista
tukea lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen,
henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien
suorittamista ja niissä avustamista. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi
kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista sairauden, synnytyksen,
vamman tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 519 8911
Lapsiperhetyöntekijä puh. 040 538 2744
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulttuuritoimi järjestää:

Lauluilta ja karaoke to 29.6.
Kotalan koululla klo 18. Kahvitarjoilu. Kuljetus Kursuun lauluiltaan ja karaokeen to 6.7.
Kuljetus lähtee linja-autoasemalta klo 16:45, paluu tapahtuman jälkeen. Matka on maksuton.
Tervetuloa mukaan!

Valmisteluvaiheen aineisto uudelleen nähtäville

Mielipiteitä hankkeesta voi toimittaa kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla 16.8.2017 mennessä.
Yhteystiedot: Sallan kunta, Tekninen toimisto, Rakennusvalvonta, Postipolku 3, 98900 Salla,
rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki puh. 0400 245 296,
mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä puh. 040 703 5813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi tai
Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307,
sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi.
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Portin tuulipuistohankkeen

yleisötilaisuus Sallan Rajakievarissa
Savukoskentie 12, 98900 Salla, ti 20.6.2017 klo 18.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UIMAKOULUT - kesä 2017
ALKEISUIMAKOULU 1

Ti 27.6. – Pe 30.6.2017, klo 13.00 – 14.00
Tarkoitettu 5-7 vuotiaille lapsille veteen totuttautumiseen.
Ryhmässä harjoitellaan leikkien kautta perustaitoja, kuten
kellumista, liukumista, sukeltamista ja alkeismyyräuintia.

ALKEISJATKOUIMAKOULU 2

Ti 11.7. – Pe 14.7.2017, klo 13.00 – 14.00
Tarkoitettu 7- 10 vuotiaille lapsille, joilla on alkeisuimataidot. Ryhmässä vahvistetaan ja kehitetään
aiemmin opittuja taitoja, opetellaan alkeisuintityylejä sekä pelataan ja leikitään.
Uimakoulut järjestää Sallan kunnan liikuntapalvelut ja paikkana toimii kylpylähotelli Revontuli.
Osallistumismaksu 10e/henkilö/ryhmä.
Ilmoittautumiset
Uimakoulu 1: ke 21.6.2017 mennessä, Uimakoulu 2: ke 5.7.2017 mennessä
johanna.nekkonen@salla.fi/ p. 040 631 0168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon kesä
Juhannuksen aikana 23.–25.6. museo on suljettu.
Juhannuksen jälkeen museo siirtyy kesäaukioloon eli vierailulle pääsee myös sunnuntaisin.
Aukioloajat syyskuun loppuun asti ovat tiistaista sunnuntaihin klo 10–17.
Samalla alkavat myös kesän opastukset ja Haltijamaa avautuu. Haltijamaassa on tänä kesänä niin
lapsille kuin aikuisillekin suunnattuja kierroksia. Lasten toiminnallisella opastuksella tutustutaan
Haltija-oppaan mukana luontoon, uskomuksiin ja haltijoihin aarteenmetsästyksen muodossa. Aikuisten opastuksella kuullaan Tietäjänaisen kertomana luonnonuskomuksista ja luonnonparantamisesta. Lisäksi kesällä järjestetään perinteisiä museokierroksia perusnäyttelyyn.
Opastuksia järjestetään viikoittain – tarkemmat tiedot ajankohdista löydät museon nettisivuilta!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grillikioskin vuokraaminen

Sallan kunta vuokraa peruskorjatun grillikioskin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella tai
sopimuksen mukaan. Grillikioski sijaitsee Sallan kirkonkylällä, Sallansuun läheisyydessä osoitteessa
Ruotsalaistentie 1.
Grillikioskin varustaminen ja kalustaminen kuuluu vuokralaiselle. Rakennuksessa on vesi- ja viemäriliittymä sekä suora sähkölämmitys. Vuokralainen maksaa sähkön ja veden kulutuksen mukaan.
Tarjoukset tulee jättää kirjallisena 22.06.2017 klo 14.00 mennessä osoitteella: Sallan kunta/
Tekninen toimisto, Postipolku 3 98900 SALLA. Kuoreen merkintä ”Grillikioski”.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Olli Aatsinki puh. 040-5642435 ja kiinteistötyönjohtaja Asko
Viitanen puh. 040-5643247.
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