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Asia Teollisuustontin vuokraaminen Sievin Teollisuuspuisto Oy:lle 

 

 Sievin Teollisuuspuisto Oy on esittänyt, että yritys vuokraa Sievin kunnalta Jakolanpellon alueelta 
teollisuustontin. Vuokrattavalle tontille yritys toteuttaa toimitilan, jonka se edelleen vuokraa Kallio 
Service Oy:lle. 
 
Vuokrattava teollisuustontti sijaitsee Jakolanpellon teollisuusalueella Pelastajantien ja Aimontien 
kulmassa. Vuokra-alue on suuruudeltaan noin 9987 m2. Kyseinen tontti on varattu Kallio Service 
Oy:lle (TE 5/2021). Kyseessä on sama yritys, joka on tulossa vuokralaiseksi Sievin Teollisuus-
puisto Oy:n rakennuttamaan toimitilaan. 
 
 

Toimivallan 
peruste: 

Hallintosäännön § 37 kohdat 11 ja 12. 
 

Päätös: Päätän, 
1) purkaa tonttia koskevan Kallio Service Oy:n tonttivarauksen, 
2) vuokrata esittelyn ja vuokrasopimuksen mukaisen tontin Sievin Teollisuuspuisto Oy:lle vuokra-
sopimuksen mukaisin ehdoin. 
 

Allekirjoitus:  
 

tekninen johtaja  Sami Puputti 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Sievin kunta, Tekninen lauta-
kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedok-

sisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkei-
senä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on 
käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE/-ILLE: 
 

 Pvm Kenelle 

Lähetetty kirjeellä:   

Lähetetty sähköpostilla: 6.9.2021 Kallio Service Oy, Sievin Teollisuuspuisto Oy 
Lähetetty saantitodistuksella:   

Luovutettu:                                                              Vast.ottajan allekirj. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä 
sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).  
 
MUU TIEDOKSIANTO: 

 Pvm  

Muut tiedoksisaajat:   

Julkaistu kunnan kotisivulla: 6.9.2021 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). 

Tekninen lautakunta             §  

 


