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Asia Metsästysoikeuden vuokraaminen Kiiskilammin metsästysyhdistys ry:lle 

 

 Sievin kunnan kiinteistöjen metsästysoikeuden vuokrasopimukset ovat olleet määräaikaisia ja ne 
ovat päättyneet kaikkien sopimusten osalta 31.5.2022. Sievin kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 
(KH 9.5.2022 § 75) vuokraamisen yleisistä periaatteista seuraavasti: 
 
Metsästysvuokrasopimukset kunnan omistamista tiloista tehdään paikallisten metsästysseurojen 
kanssa, joiden alueisiin tilat luontevasti liittyvät. 
 
Asemakaava-alueelle sijoittuvia tiloja ei vuokrata. 
 
Sopimukset koskevat kaikkea metsästystä. 
 
Sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassaoleviksi. 
 
Metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta (vuokralainen metsästää ja tekee riistanhoitotyötä riis-
taeläinkantojen säätelemiseksi vuokra-alueella). 
 
Ulkopuolisen oikeudesta koirien koulutukseen ja irti pitoon vuokratulla alueella päättää vuokralai-
nen. 
 
Vuokralaisella on oikeus siirtää metsästysoikeus kolmannelle. 
 
Vuokra-aikana kunnalle luovutetut alueet voidaan lisätä vuokrasopimuksiin näiden periaatteiden-
mukaisesti. 
 
 
Metsästysseuroilta on pyydetty karttaotteet seurojen nykyisistä vuokra-alueista 12.5.2022. Vas-
taukset tuli antaa 20.5.2022 mennessä. Aluekarttojen perusteella on määritetty seuran alueisiin 
luontevasti liittyvät kunnan omistamat kiinteistöt. 
 

Toimivallan 
peruste: 

Tekninen johtaja on valtuutettu tekemään sopimukset metsästysyhdisten kanssa vuokrattavista 
maa-alueista ja tekemään tarvittaessa maa-alueita koskevat muutokset sopimuskauden aikana. 
(KH 9.5.2022 § 75) 
 

Päätös: Päätän vuokrata metsästysoikeuden Kiiskilammin metsästysyhdistys ry:lle seuraavien kiinteistö-
jen osalta karttaliitteen (Liite1) mukaisesti: 
 
746-404-0002-0034 Vääri 
746-405-0001-0069 Kaatopaikka 
746-405-0006-0047 Syväoja 
746-405-0006-0063 Soraharjula 
746-405-0006-0069 Kaatoharjula 
746-405-0010-0060 Takalo 
746-405-0018-0036 Kortejärvi (Eteläinen alue) 
746-405-0022-0005 Lahnaoja 
746-405-0022-0006 Särkijärvi 
746-405-0023-0019 Löytölampi 
 
Sopimus laaditaan kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden ja sopimuspohjan mukaisesti. 
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Sopimuksessa noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymiä yleisiä sopimusehtoja. 
 

Allekirjoitus:  
 

tekninen johtaja  Sami Puputti 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Sievin kunta, Kunnanhallitus, 

Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-
ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajois-
sa, 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: 20.6.2022 Kiiskilammin metsästysyhdistys ry  
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: 20.6.2022 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). 

Kunnanhallitus             §  

 


