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Kunnanhallitus 22.08.2016 § 180
Petri Manninen Arctic Circle Delight Oy:stä on lähettänyt kunnalle kirjeen
kesäkuussa 2016. Kirjeessä pyydetään kunnalta rasitteen muuttamista
kalasatamaa 172:1 koskien.
Valtuusto on päättänyt myydä Simojärven kalasataman Arctic Circle Delight
Oy:lle 27.3.2012 § 15. Kauppakirja on allekirjoitettu 11.5.2012 ja kauppakirjaan
on tehty muutos 25.11.2014.
Petri Mannisen lähettämässä kirjeessä anotaan/esitetään/todetaan seuraavaa:
-

Toiselle laiturille tehtäisiin sauna/ravintola, joka tulisi tukemaan kalastusmatkailua. Manninen ilmoittaa aloittaneensa kyseisen lautan
rakentamisen, koska hän ei ole tiennyt sen olevan luvatonta käyttörasitteen takia.

-

Toisesta laiturista tehtäisiin lautta johonka tulisi imuruoppauslaitteet
sekä 1 tai 2 siirtolavaa ja lavoille pumpattaisiin humusta. Humus
ajettaisiin rantaan, josta ne menisi pyörien päälle. Mannisen mukaan tulokset alkavat näkyä kun tätä jatketaan n. 10 vuotta.

-

Aita tehtäisiin kartan osoittamaan paikkaan ja Manninen tekisi
omalla kustannuksella riittävän kokoisen laiturin veneluiskan viereen korvaamaan sataman vanhat laiturit. Mannisen mukaan tämä
olisi muutenkin loogista, että laituri olisi luiskan läheisyydessä.

-

Parkkipaikkaa haluttaisiin rajata karttaan merkitylle alueelle, johon
autot ja trailerit voisi jättää.

-

Mannisen puolesta rasitteeseen voidaan lisätä veden anto mökkiläisille, mikäli sitä varten vedetään vesi aidalle kunnan kustannuksella. Nykyinen vesipiste menee kiinni viimeistään ensi vuonna terveysviranomaisten vaatiman laajennuksen vuoksi.

Mannisen kirje liitteineen jaetaan esityslistan mukana.
Kuntaan on tullut yhteydenottoja kalasatama-alueella tehtyistä toimenpiteistä.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kalasataman rasitteen muuttamista
koskevan anomuksen tietoonsa saatetuksi.

Kunnanhallitus päättää käydä paikanpäällä tutustumassa asiaan. Anomuksen
tekijän kanssa sovitaan ajankohdasta, jolloin tutustumiskäynti voidaan suorittaa.
Kunnanhallitus päättää, että asian valmistelua ja käsittelyä jatketaan tutustumiskäynnin jälkeen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus § 73
Tutustumiskäynti tehtiin 19.9.2016.
Osapuolet neuvottelivat kalasataman rasitteista 14.10.2016.
Petri Manninen/Arctic Circle Delight Oy laittoi 16.1.2017 vireille hakemuksen
yksityistietoimituksesta.
Ranuan kunta laittoi 8.2.2017 vireille hakemuksen rasite- ja yksityistietoimituksesta.
Ranuan kunta ja Arctic Circle Delight Oy sopivat rasiteasian ja allekirjoittivat
asiaa koskevan sopimuksen 15.2.2017. Sopimus jaetaan esityslistan mukana.
Yksityistietoimitus pidettiin 15.2.2017. Pöytäkirja (toimitusnumero 2017-547425)
jaetaan esityslistan mukana.
Pöytäkirjan mukaan toimitusinsinööri on päättänyt:
"Kunnossapidosta huolehtivat käyttäjät. Usean rasitteen kunnossapito on
kohtuutonta vain yhdelle kiinteistölle.
Oikeuksia ei pyydetty yksiköitäväksi.
Mikäli kunnossapidossa ja tien käytössä ilmenee epäselvyyttä tulee hakea
yksityistietoimitusta, jossa määritetään käyttäjille tieyksiköt."
Em. pöytäkirjamerkinnän perusteella osapuolet ovat sopineet, että asiasta
neuvotellaan pe 24.3.2017.
Päätösehdotus: Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan 15.2.2017 tehty sopimus
sekä pöytäkirja 15.2.2017 pidetystä toimituksesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

