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Iitin Matkailu ry on hakemassa hankerahoitusta luontopolkuverkostolle
Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta. Iitin Matkailu ry on esittänyt kunnalle
hanketta, jossa yhdistys rakentaisi ja ylläpitäisi 3 - 4 km:n pituisen
luontopolkuverkoston Säyhtee - Mankala -alueelle pääosin Iitin kunnan
maalle. Luontopolkuverkosto sisältäisi sopimuksen karttaliitteen mukaan
myös mm. pysäköintialueen, laavun, pitkospuut ja riippusillan.
Oheismateriaalina on Iitin Matkailu ry:n toimittama sopimusluonnos, joka
tulisi tehtäväksi Iitin kunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on
matkailun, elinvoiman ja tervellisen liikkumisen edistäminen.
Yhdistyksen toimittaman sopimusluonnoksen mukaan kunnan osuus
hankkeessa olisi se, että kunta antaa yhdistykselle oikeuden toimia
hankesopimuksen mukaisesti kunnan omistamien maiden osalta sekä 1.000
euron vuotuinen tuki sidottuna kuluttajaindeksiin. Lisäksi kunta saisi käyttää
hankkeessa syntyvää kuva- ym. materiaalia kunta markkinoinnissa.
Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluu kunnan maa-alueiden hallinta,
joten lautakunta antaa asiassa lausuntonsa kunnanhallitukselle siitä
näkökulmasta.
Sinällään polkureitistö, jossa sallittaisiin jokamiehenoikeudella liikkuminen
on kannatettava hanke, eikä juurikaan häiritse kunnan talousmetsänhoitoa.
Jossain määrin luontopolkuverkosto rajoittaisi metsänhoitoa. Parkkipaikka
ja laavu osaltaan vie maapohjaa, ja niistä olisi syytä laatia
maanvuokrasopimus. Itse riippusilta ei sijoitu kunnan omistaman
maapohjan alueelle, eikä kunnan ole syytä osallistua sen rakentamiseen, eikä
ylläpitoon.
Oheismateriaalina sopimusluonnos karttaliitteineen ja MHY:n lausunto.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ehdotetusta
sopimimusluonnoksesta seuraavan lausunnon: Kunta voi antaa luvan Iitin
Matkailu ry:lle oikeuden rakentaa ja ylläpitää luontopolun
pysäköintialueineen ja rakenteineen esitetylle kunnan omistamalle
kiinteistölle. Maankäytöstä tulee tehdä erillinen sopimus. Vuokralaisen tulee

korvata puusto ja muut mahdolliset kulut ja haitat. Sopimuksen pituus voi
olla 10 vuotta, jatkuen vuosi kerrallaan. Rakentamiseen ja ylläpitoon
tekninen sektori ei osallistu. Mikäli kunta tukee hanketta taloudellisesti,
määrärahat on osoitettava matkailu- tai elinkeinopuolelta.
Päätös

Tekninen lautakunta:
Keskustelun kuluessa Riitta Alestalo esitti, että lautakunta esittää
lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei kunta tee esitettyä sopimusta Iitin
Matkailu ry:n kanssa ottaen huomioon ko. alueeseen kohdistuvan Iitin
kunnan muun maankäytön (metsänhoito) ja olemassa olevat sopimukset
(metsästys) sekä sen, että metsässä kulkeminen on jokamiehenoikeudella
mahdollista, ja on ristiriitaista, että jokamiehenoikeutta käytettäisiin
laajamittaiseen elinkeinotoimintaan.
Merja Söderholm, Esa Sunderg ja Maria Kokkonen kannattivat Riitta
Alestalon vastaehdotusta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu
vastaehdotus, on suoritettava äänestys, ja teki seuraavaan, hyväksytyn
äänestysesityksen: Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka
kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Riitta Alestalon vastaehdotusta siitä, että sopimusta ei esitetä tehtäväksi,
äänestävät EI.
Suoritetussa, ääntenlaskijoiden tarkastamassa ja hyväksymässä
äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Leena Viitala) ja 8 EI-ääntä (Janne
Aalto, Riitta Alestalo, Jari Mikkola, Maria Kokkonen, Antti Palkinen,
Merja Söderholm, Esa Sundberg, Esko Ahonen).
Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen Riitta Alestalon
vastaehdotuksen mukaisesti äänin 8 - 1, esittää lausuntonaan
kunnanhallitukselle, ettei kunta tee esitettyä sopimusta Iitin Matkailu ry:n
kanssa ottaen huomioon ko. alueeseen kohdistuvan Iitin kunnan muun
maankäytön (metsänhoito) ja olemassa olevat sopimukset (metsästys) sekä
sen, että metsässä kulkeminen on jokamiehenoikeudella mahdollista, ja on
ristiriitaista, että jokamiehenoikeutta käytettäisiin laajamittaiseen
elinkeinotoimintaan.
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