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34
Miia Ahopelto, pöytäkirjanpitäjä poistui §:n 33 ajaksi klo 19:04-19:11
Terhi Kultalahti, kunnanhallituksen edustaja
LAILLISUUS JA
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös: Todettiin.
-

-

ASIAT

§32-38
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TARKASTU STAPA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsilä Aapo ja Vesala Elina
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§ 33 ajan

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 6. päivänä toukokuuta 2014
/

.

2/•

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kirlä Äapo V\
Vesala Elina
Evijärven kunnan teknisessä toimistossa 9.5.2014
klo 12.00 15.00
—

,
Miia Ahopelto
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32 TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.3.2014 TILANTEEN MUKAAN
Tekla
6.5.2014

Teknisen toimen laskuttamista saatavista oli 31.3.2014 erääntyneitä 3.4.2014 tilan
teen mukaan yhteensä noin 9.943 euroa.
Erääntyneet saatavat:
-

-

vesilaskusaatavat
vuokrasaatavat asuintalot
Yhteensä

31.3.2014
7.030 €
2.913 €

30.9.2013
6.416€
2.834€

9.943 €

9.250 €

Erääntyneiden saatavien luettelo esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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33 ILMOITUS ALLE 10 HEHTAARIN SUON OTTAMISESTA TURVETUOTANTOON / JOUKO
PAH KAKANGAS
Tekla
652014

Ilmoitettu toiminta
Jouko Pahkakangas on jättänyt 12.3.2014 tekniselle lautakunnalle ilmoituksen alle 10
ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon. Suunniteltu tuotantoalue sijaitsee Evijärven
kunnan Kivijärven kylässä tilalla Järvenpää RN:o 1:71. Varsinaisen tuotantoalueen
pinta-ala on hakijan toimittaman ilmoituksen mukaan 9,96 ha. Alue on vuokrattu 10
vuodeksi. Alueella on tarkoitus tuottaa palaturvetta.
Suunniteltu turvetuotantoalue kuuluu Purmojoen vesistöalueen Särkisenjärven valu
ma-alueeseen (46.065). Tuotantoalue on aiemmin ojitettu eikä se sijaitse pohjavesi
tai luonnonsuojelualueella. Lähin vakituinen asutus sijaitsee, mitattuna pintavalutus
kentän rajalta, n. 950 m etäisyydellä Lepistönmäellä. Varsinaiselta tuotantoalueelta
matkaa lähimpään asutukseen tulee noin 1000 m. Suunnitellun alueen länsipuolella
noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsee Vapo Oy:n Porrasnevan turvetuotantoalue.
Ilmoituksessa on turvetuotantoalueen vesiensuojelumenetelminä esitetty laskeu
tusallas, virtaamansäätöpadot sekä 0,61 ha: n suuruinen pintavalutuskenttä. Jouko
Pahkakangas on toimittanut purkuvesien kulkureittiä koskevan kartan 23.4.2014.
Tuotantokartan ojituksen mukaisesti purkuojan kautta vedet johdetaan ojituksella ete
lään päin kohti Kivijärveä.
Tehdyn selvityksen mukaan turvetuotantoalueelta tulevat purkuvedet laskevat edel
leen Pietilänpäkkiin ja Norijokeen Purmojoen vesistöalueella. Kivijärven ns. Eurojär
veen, missä sijaitsee kylän uimaranta, purkuvedet eivät pääse laskemaan, koska
ojan ja järven väliin on rakennettu penger estämään veden virtaus ojasta järveen.
Tuotantoalueella ei säilytetä poltto- tai voiteluaineita.
Asiaa koskeva lainsäädäntö
Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan ympäristölupa vaaditaan turvetuotannoita ja
siihen liittyvältä ojitukselta, jos tuotantoalue on yli 10 ha. Ympäristölupa tulee tietyissä
tapauksissa hakea myös alle 10 ha:n tuotantoalueille. Ympäristönsuojelulain 28 §:n
mukaisesti ympäristölupa tulee olla
toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista
jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun
uoman tai altaan pilaantuminen
toimintaan, josta saattaa aiheutua naapureille kohtuutonta rasitusta
toimintaan, joka sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla
pohjavesialueella ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
-

-

-

-

Luvan tarpeen harkitsemiseksi alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueilla toiminnanhar
joittajan tulee hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ilmoittaa suunnitelmistaan
joko ELY-keskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan ympäris
tönsuojeluviranomaisen tulee pyytää asiasta ELY-keskuksen lausunto.
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Asian käsittely
Ilmoitusta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 17.3.—1 5.4.2014 välisenä
aikana. Ilmoitus on ollut kuulutusajan nähtävillä teknisessä toimistossa. Naapureille ja
lähimmälle asuinkiinteistölle on lähetetty tieto kirjeitse. Lisäksi ilmoituksesta on pyy
detty lausuntoa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.
ELY-keskus toteaa 8.4.2014 päivätyssä lausunnossaan.
Huuhanneva sijoittuu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa turvetuotantovyöhyke tt
1:n alueelle, jossa Purmojoen valuma-aluetta (46) koskee suunnittelumääräys II, jon
ka mukaan valuma-aluekohtaisesti ja paikallisesti on otettava huomioon, että turve
tuotannon mahdollisesti aiheuttama kokonaiskuormituksen kasvu ei vaaranna vesis
tön luontoarvoja. Maakuntakaavan mukaan (tt-1) Purmojoen valuma-alueella tulee
käyttää tehostettua vesiensuojelutasoa. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen 1
mukaan turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soi
ta, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot ei
vät ole valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä.
Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan ym
päristölupa vaaditaan turvetuotannolta ja siihen liittyvältä ojitukselta, jos tuotantoalue
on yli 10 hehtaaria. Ympäristölupa tulee tietyissä tapauksissa hakea myös alle 10
hehtaarin tuotantoalueille, mikäli toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista
tai jos siitä saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoitettua koh
tuutonta rasitusta.
Uusien alueiden suunnitteluvaiheessa pöly- ja meluhaittoja voidaan vähentää sijoit
tamalla tuotantoalueet ja kuljetusreitit riittävän kauaksi asutuksesta. Haittoja voidaan
vähentää myös suuntaamalla sarat poikittain asutukseen nähden, tuotantomenetel
mien valinnalla ja sijoittamalla aumat riittävän kauas asutuksesta. Tehokas keino hait
tojen vähentämiseksi on tuotantoalueen ja häiriintyvän kohteen välissä oleva puus
toinen suojavyöhyke. Sen leveys riippuu häiriintyvästä kohteesta ja sen sijainnista
sekä maaston muodoista, mutta asutuksen ja tuotantoalueen välisen vyöhykkeen oli
si yleensä oltava vähintään 400 metriä. Aumat tulee sijoittaa uusilla alueilla vähintään
500 m:n etäisyydelle asutuksesta, Tutkimustulosten sekä laskeumamittausten perus
teella pölyämisestä aiheutuva viihtyvyyshaitta ulottuu avoimessa maastossa noin 500
m:n etäisyydelle.
Turvetuotantoalueiden vesiensuojelumenetelmien tulee edustaa parasta käyttökel
poista tekniikkaa. Turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteet tulee suunnitella ja
mitoittaa uuden Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohje
2/2013) mukaisesti. Uusien turvetuotantohankkeiden vesienkäsittelyn vähimmäisvaa
timus on sarkaojien lietteenpidättimet sekä lietesyvennykset, laskeutusallas sekä li
säksi jokin liukoisia ravinteita poistava menetelmä, esimerkiksi pintavalutuskenttä.
Näin käsiteltynä toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumista.
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäris
töriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista riippumatta siitä,
tarvitaanko toimintaan lupa vai ei (selvilläolovelvollisuus, YSL 5).
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Ilmoituksia tulee täydentää selvityksellä, josta käy ilmi kuivatusvesien purkureitti
(esim. kartalle merkittynä) lähimpään vesistöön. ELY-keskus varaa tilaisuuden antaa
uuden lausunnon, kun selvitys on annettu.
Mikäli toiminta aloitetaan, turvetuotantoalue merkitään ELY-keskuksen ylläpitämään
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (VAHTI). Hakijan tulee toimittaa ELY
keskukselle sähköisesti (TYVI-palvelimen) kautta tai kirjallisesti vuosiraportti tuotantotoiminnasta raportointivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Mikäli toimin
ta laajenee Jouko Pahkakankaan Huuhannevan turvetuotantoalueella yli 10 hehtaa
riin, tuottajan tulee hakea ympäristölupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastol
ta.
Turvetuotantoalueelle tulee laatia pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta sää
detään pelastuslain 15 §:ssä ja velvollisuus laatia pelastussuunnitelma turvetuotanto
alueille on säädetty valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (1 §). Pelastussuunnitelma on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle hyväksyttäväksi ja se on
laadittava ennen toiminnan aloittamista turvetuotantoalueella. Lisäksi toiminnanhar
joittajan on noudatettava sisäministeriön laatimaa opasta turvetuotantoalueiden paloturvallisuudesta.
Ilmoituksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Jouko
Pahkakankaan ilmoittama turvetuotantoalue, 9,96 ha, kiinteistöllä Järvenpää RN:o
1:71 Evijärven Kivijärven kylässä ei tarvitse ilmoitetussa laajuudessa ympäristölupaa,
mikäli toiminnassa huomioidaan seuraavat asiat:
1. Turvetuotantoalueelle vesienkäsittelymenetelmänä ovat sarkaojien päihin asen
netavat lietteenpidättimet ja lietesyvennykset sekä virtaamansäätöpadot, laskeus
tusallas sekä pintavalutuskenttä 0,61 ha.
2. Tuotantoalueen ympärille kaivetaan eristysoja, jotta alueen ulkopuoliset vedet ei
vät pääse kuivatusojastoon.
3. Vesiensuojelurakenteet ja ojastot pidetään toimintakunnossa ja tarkastetaan toi
mivuus säännöllisesti. Laskeutusallas, sarkaojatja lietesyvennykset puhdistetaan
vuosittain. Poistettava liete sijoitetaan siten, ettei se pääse takaisin ojastoon.
4. Toiminnanharjoittaja osallistuu laskuojien kunnossapitoon siltä osin kuin kunnos
tustarve johtuu turvetuotannon vesien johtamisesta.
5. Toiminnan aloittamisesta ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
6. Tuotantotoiminnan vuosiraportti toimitetaan ELY-keskukselle sähköisesti (TYVI
palvelimen kautta) tai kirjallisesti raportointivuotta seuraavan helmikuun loppuun
mennessä.
7. Turvetuotantoalueelle laaditaan pelastussuunnitelma ja se toimitetaan alueellisel
le pelastusviranomaiselle Pelastuslain 15 §: n mukaisesti.
8. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojelu
viranomaiselle. Mikäli toiminta laajenee yli 10 ha tai siitä aiheutuu vesien pilaa
mista tai naapuruussuhteista annetun 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta, toi
minnalle tulee hakea ympäristölupa.
Perustelut: Lautakunta katsoo, että annettuja ehtoja noudattamalla toiminta ei tarvitse
ympäristölupaa, koska toiminta on alle 10 ha eikä toiminta ennalta arvioiden aiheuta
vesistön tai uoman pilaantumista eikä naapuruussuhteista annetun 17 §.n mukaista
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kohtuutonta haittaa. Harkinnassa on lisäksi huomioitu, että kyseessä on ojitettu suoalue sekä ilmoituksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Sovelletut oikeusohjeet:
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 65
Ympäristönsuojelusasetus (169/2000) 1 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1 920) 17

§

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksesta poistui esteellisenä Miia Ahopelto pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.04
19.11
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

—

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

57

34 LAUSUNTO MIKKO SAARIJÄRVEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA LUPA
HAKEMUKSESTA
Tekla
65.2014

Mikko Saarijärvi on jättänyt ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastolle eläinsuo
jan toiminnan laajentamisesta, joka koskee maidon ja naudanlihantuotantoa Kivijär
ven kylässä kiinteistöllä Mäntylä RN:o 7:65, Saarijärvellä on voimassa oleva kunnan
myöntämä ympäristölupa lihanautakasvattamolle, Lupa on myönnetty 15i22006.
Saarijärvellä on nykyisin maidon tuotannossa 20 lypsylehmää, 5 hiehoa ja 9 alle 6 kk
ikäistä nuorkarjaa. Lihantuotannossa on 132 lihanautaa ja 60 alle 6 kk ikäistä nuor
karjaa. Laajennus koskee maidontuotantoa. Uusi lypsykarjapihatto on mitoitettu 160
lypsylehmälle, 60 hieholle ja 40 alle 6 kk ikäiselle nuorkarjalle. Uusi lypsykarjapihatto
rakennetaan lihanautapihaton viereen, länsipuolelle.
Lypsykarjapihaton ja lihanautakasvattamon lannankäsittely tapahtuu lietelannalla. Ti
lalla on olemassa kolme lietelantalaa, joiden yhteistilavuus on 3661 m
. Laajennuk
3
sen yhteydessä tilalle on suunniteltu kaksi uutta 2500 m
3 lietelantalaa. Uudet lietesäi
liöt sijoittuvat lypsykarjapihaton koillispuolelle ja lihanautakasvattamon pohjoispuolel
le. Kaikki muut paitsi vanhin säiliö täytetään altapäin. Säiliöt katetaan kelluvalla turve
katteella. Liete käytetään pelloilla lannoitteena. Lannan levitykseen tilalla on omaa ja
vuokrapeltoa yhteensä 226 ha.
Tuorerehua tehdään vuodessa n. 5500 tn, josta noin 2500 tn tehdään laakasiiloihin ja
loput pyöräpaaleihin. Laakasiiloista puristeneste johdetaan lietesäiliöön. Pesuvedet ja
osa jalostukseen kelpaamattomasta maidosta johdetaan lietesäiliöön. Wc-vedet joh
detaan erilliseen umpisäiliöön tai sosiaalitiloihin asennetaan kuivakäymälä.
Laajennuksen yhteydessä vanha lypsykarjanavetta jää varastokäyttöön. Samalla sen
yhteydessä olevat vanhat säiliöt (310 m
ja 630 m
3
)jäävätvarasäiliöiksi.
3
Lähimmät naapurit sijaitsevat 120 m ja 180 m etäisyydellä rakennettavasta tuotanto
rakennuksesta. Asemapiirustuksen ja karttatarkastelun perusteella uudet lietelantalat
(a’ 2500 m
) sijoittuvat lähimmästä asutuksesta poispäin, lähimmillään noin 200 met
3
rin etäisyydelle.

Ympäristönsuojelusihteeri ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa ympäristölupahakemuksen osalta seuraavaa:
Mikko Saarijärven merkittävä eläinsuojan ja tuotannon laajennus asettaa eläinsuo
toiminnalle ympäristönsuojelullisia haasteita. Lähiasutuksen hajuhaittojen kannalta on
oleellista, että uudet lietelantalat tulevat sijoittumaan poispäin asutuksesta. Käytössä
olevat lietelantalat katetaan tarvittaessa kelluvalla katteella. Varalantalana toimivaa
päältäpäin täytettävää lietelantalaa tulee käyttää mahdollisimman vähän ja keskittää
lannan varastoiminen altapäin täyttyviin lantaloihin.
Lannan levitys tulee keskittää mahdollisimman lyhyelle ajanjaksolle ja lannanlevityk
sen yhteydessä on huolehdittava peltojen multauksesta mahdollisimman pian lannan
levityksen jälkeen. Nitraattiasetuksen mukaisesti lannan levityksen jälkeen pelto tu
lee muokata mahdollisimman nopeasti, noin neljän tunnin sisällä lannan levityksestä,
ammoniakin haihtumisen ja hajuhaittojen vahentamiseksi Suositeltavaa on lietelan
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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nan sijoituslannoitus. Muutoinkin lannan varastoinnissa ja levityksessä on toimittava
nitraattiasetuksen ja maatalouden ympäristötukiehtojen mukaisesti siten, että ei ai
heudu vesistöjen tai pohjaveden pilaantumista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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35 KUNNAN OMISTAMIEN JA HALLINNOIMIEN KIINTEISTÖJEN SEKÄ VESI- JA VIEMÄRI
LAITOKSEN PÄIVYSTYS
Tekta
6.5.2014

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kunnan omistamien ja hallinnoimien kiin
teistöjen sekä vesi- ja viemärilaitoksen päivystämisestä kunnan oman henkilöstön
työajan ulkopuolella.
Valitun tarjoajan kanssa tehdään sopimus ajalle 1.6.2014 — 31.5.2016. Sopimukses
sa on optio 31.5.2018 saakka. Tekninen lautakunta päättää option käyttämisestä
helmikuussa 2016.
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kolme kappaletta, jotka olivat seuraavat:

Yritys

Sähköasennus
Tapio MustaForetec Oy järvi

i&M Pietilä
Ay

Kaikki hinnatalv 0%

x

X

Päivystyskorvaus

ei vrk

X

69,8

30

50

Päivystysaikana tehtävän työn korvaus
€/h muut kuin juhlapyhät

39,98

34,8

35

Päivystysaikana tehtävän työn korvaus
€/h juhlapyhinä

49,84

44

60

0,57

0,43

0,45

25477

10950

18250

Kilometrikorvaus €/km

Päivystyshinta, alv 0% €/ vuosi (365 vrk)

Tarjousten vertailu on tehty kokonaistaloudellisuuden perusteella siten, että tarjoushinnan painotus on 70 % ja laadun painotus 30 %. Laatukriteerit koostuivat toiminta
varmuudesta 15 % ja laatutakuusta 15 %.
Vertailun kokonaispisteet muodostuivat seuraaviksi:
Foretec OY
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
J&M Pietilä Ay

4,8 pistettä
8,2 pistettä
5,1 pistettä

Tarjousten laatuarvo suoritettiin käyttämällä asteikkoa 1 — 3. Asteikon pisteytykset on
esitetty taulukossa LIITE 1.
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Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kunnan omistamien ja hallinnoimien kiinteis
töjen sekä vesi- ja viemärilaitoksen päivystäjäksi kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehneen Sähköasennus Tapio Mustajärven.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksesta poistui esteellisenä Pirkko Mustajärvi pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.30
19.42

—
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36 RAIVAUSTARJOUS KUNNAN TAIMIKOISTA
Tekla
6.5.2014

Timo Mustajärvi jätti kunnalle tarjouksen taimikoiden hoidosta kunnan omistamille
metsäpalstoille Hautamäki 5:29 ja Korkeakangas 2:87. Metsäpalstalla Hautamäki
5:29 on metsäsuunnitelman mukaisesti taimikonhoitoa kuvioille 300 ja 302. Metsä
palstalla Korkeakangas 2:87 on metsäsuunnitelman mukaisesti taimikonhoitoa ku
vioille 287 ja 291 Kuvion 287 taimikonhoito on metsäsuunnitelman mukaisesti ajoitet
tu vuosille 2013—2017. Kuvioiden 291, 300 ja 302 taimikonhoito on metsäsuunnitel
massa ajoitettu vuosille 2013-2015. Raivattavien taimikoiden pinta-alat ovat yhteen
sä 3,8 ha. LIITE2,
Kunta on aikaisemmin teettänyt kaiken metsänhoidollisen työn metsänhoitoyhdistyk
sellä.
Timo Mustajärvi tarjoaa taimikonhoitoa hintaan 250 €

+

alv 24 % / hehtaari.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa hylätä Timo Mustajärven jät
tämän tarjouksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksesta poistui esteellisenä Pirkko Mustajärvi pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.43
20.07

—
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37 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekia
652014

Kuntalain 51 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija
päätökset:
Kunnaninsinööri §:t 32, 40, 45, 46, 47, 49, 50

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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38 ILMOITUSASIAT
Tekia
6.5.2014

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1, Patterointi-ilmoitus, Paalanen Johanna 3.4.2014, ketunlanta
2. Patterointi-ilmoitus, Anttikoski Jari 3.4.2014, ketunlanta
3. ELY-Keskuksen päätös EPOELYI263/07,0012010 tarkkailusuunnitelman hyväk
symisessä / Oy Alholmens Kraft Ab. Kyseessä on Heinämaannevan lohkon 1 ja
Ränöinnevan lohkojen 2-4 tarkkailuohjelman hyväksyminen.
4. ELY-Keskuksen päätös KAIELY/13/07 02/2012 tarkkailusuunnitelman hyväksymi
sestä / Evijärven Peruna Oy. Kyseessä on Evijärven Peruna Oy:n patojen tarkkai
luohjelman hyväksyminen.
5, ELY-Keskuksen päätös 230/2013/EPO/5 liittymästä yhdystielle nro 7411, Evijärvi
/ Koneurakointi Kaski Oy
6. Aluehallintoviraston päätös LSSAVI/148/04.08/201 3 ympäristölupa, lupamääräys
ten tarkistaminen / Kisaturkis Oy
7. Ahma Ympäristö Oy:n tutkimustodistus Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamos
ta. Lausunnossa ilmoitetaan, että tarkkailun aikana puhdistamo on toiminut lupa
ehtojen mukaisesti.
8. Ahma Ympäristö Oy:n Järviseudun yhteistarkkailualueen kaatopaikkatarkkailut
sekä yhteenveto vuosien 2009—2013 tarkkailuista.
9. Kuljetus ja vihertyö Tapio Pahkakangas Oy hyväksytty jätehuoltorekisteriin, huhti
kuu/ELY-keskus.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieftojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 32-34, 37-38

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää
öksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälat: 35-36

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusiiranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Jiranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Fekninen lautakunta
Jiskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
ax: 06-765 1682
Pykälät: 36
Hankintaoikaisut, pykälät: 35

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
:iedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on
a sen alkaminen
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis
ukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati
musajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
;isältö ja toimittami
nen
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VALITUSOSOITUS JA —OHJEET
(alitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
alitusaika
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
/alitusviranomainen:
faasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
i5100 Vaasa
(PL 204, 65101 Vaasa)
/aihde 029 56 42611
relekopio 029 56 42760
iaasa.hao@oikeus.fl
ruomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 89 euroa.
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30

Muu valitusviranornainen,
osoite

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Jalitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
alituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässälvalituskirjelmässä on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
a toimittaminen
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
ai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi
ukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Jalittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
etoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
,altakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran
omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus
valitusajan päättymistä.

Lisätietoja
1)

Jalitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

/alitusasiakirjat on toimitettav&): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

(ksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle
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