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32 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 32 
27.2.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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33 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 33 
27.2.2017 Evijärven kunnan hallintosäännön 18 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  
 
Esityslistan lähettämisen jälkeen kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat kokous-
asiat otettavaksi esityslistalle: 
 
Evijärvi–kuntaportit kantateiden 63 ja 68 varteen  
Vedenostosopimusehdotus Lappajärven vesiosuuskunnan kanssa 
Yksityisteiden perusparannushankkeiden avustusperiaatteen muuttaminen 
 
 
Markus Kattilakoski ehdotti, että sopimus osakehuoneiston ostamisesta rakennetta-
vasta rivitalosta otetaan esityslistalle. Niina Alatalo kannatti ehdotusta. Kukaan ei 
vastustanut ehdotusta. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan ja päätti yksimielisesti ottaa edellä mai-
nitut asiat käsiteltäväksi kokouksessa. 
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34 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 34 
27.2.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jukka Kuusela ja Ilmari Sulkakoski. 
 

Todettiin, että Jukka Kuusela ei ole läsnä kokouksessa. Hänen sijalleen pöytäkirjan-
tarkastajaksi valittiin Pentti Kultalahti. 

 
 Päätös: Valittiin Pentti Kultalahti ja Ilmari Sulkakoski pöytäkirjantarkastajiksi. 
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35 § NUORTEN KESÄTYÖTUKI 2017 

Khall § 35  
27.2.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunta on tukenut aiempina vuosina nuorten kesätyöllistämistä. Kesätyöllis-
tämisen tukeminen on päättynyt vuonna 2007 ja se elvytettiin uudelleen vuonna 
2016. Kesätyöllistämistuki sai positiivisen vastaanoton ja sitä hyödynnettiin kahdek-
san nuoren kesätyöhön. Nuorten kesätyöllistämistuki on kirjattu kuntastrategian toi-
menpideohjelmaan ”Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimin-
taympäristö strategisen painopistealueen alle. 

 
Koululaisten ja opiskelijoiden voi olla vaikea löytää kesätyöpaikkaa. Kesätyötuella on 
tavoitteena helpottaa ja edistää nuorten työnsaantia. Tuella yritysten, yhteisöjen ja 
yksityisten henkilöiden on mahdollisuus työllistää nuoria ja näin tarjota kesätyöpaik-
koja kesän ajaksi koululaisille ja opiskelijoille.  
 
Nuorten kesätyötukeen on varattu talousarvioon 2 000 euroa elinkeinotoimen alle ta-
lousarvioon varattuja määrärahoja. Tukea on suunniteltu maksettavaksi 200 eu-
roa/työllistämisjakso. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuoden aikana. 
Avustusta ei myönnetä nuoresta, joka on kunnalla kesätöissä vuoden aikana. Nuoren 
tulee olla työssä vähintään 4 viikkoa ja 6 tuntia/päivä ja heille tulee maksaa alan työ-
ehtosopimuksen mukaista palkkaa.  
 
Tuki pitää hakea kunnalta 1.5.2017 mennessä. Tukea varataan 10 nuoren työllistä-
miseen. Jos tuen hakijoita on enemmän, tuensaajat arvotaan. Tuki maksetaan kesä-
työjakson jälkeen kuitteja vastaan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 

 
1. Evijärven kunta tukee evijärveläisiä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jot-

ka työllistävät 15.5.–31.8.2017 välisenä aikana 16–22 –vuotiaita evijärveläisiä 
nuoria. 

 
2. Tukea maksetaan 200 euroa/työllistämisjakso. Tukea ei makseta seurakunnalle, 

valtiolle tai kunnan kesätöihin. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuo-
den aikana.  

 
3.  Työjakson pituus tulee olla vähintään 4 viikkoa ja työajan 6 tuntia päivässä. 

   
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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36 § TONTTIKAMPANJA 2017 
 
Khall § 36 
27.2.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Vuonna 2016 toteutettiin Evijärvellä tonttikampanja, jonka tavoitteena oli tehostaa 
Evijärven kunnan tonttien myyntiä ja markkinointia sekä lisätä vakituisen asumisen ja 
vapaa-ajanasuntojen rakentamista. Tarjolla olleista tonteista kaupaksi meni kampan-
jassa kaksi tonttia. Kampanjaetuna tontin ostaja sai ilmaisen vesi- ja viemäriliittymän 
tontilleen. 

  
Puheena on ollut, että vuonna 2017 toteutetaan vuoden 2016 tapaan tonttikampanja 
laajennettuna myös kylille. Kampanjan laajentamisen tavoitteena on aktivoida Evijär-
vellä rakentamista myös kylille. Tonttikampanjan tavoitteena on edelleen tehostaa 
Evijärven kunnan tonttien myyntiä ja markkinointia, lisätä tonttien kysyntää ja tontti-
kauppaa niin taajamassa kuin haja-asutusalueellakin, sekä lisätä vakituisen asumi-
sen ja vapaa-ajanasuntojen rakentamista koko Evijärvellä. Tonttikampanja on merkit-
ty toimenpiteeksi myös kuntastrategian toimenpideohjelmaan ”Elinkeinot ja elinvoima: 
Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö strategisen painopistealueen al-
le. 
 
Tonttikampanja koskee pysyvään asutukseen rakennettavia omakotitaloja, ei huvila-
/vapaa-ajan kiinteistöjä. Tonttikampanjana edut eivät koske jo rakentuneita kiinteistö-
jä tai käyttötarkoituksen muutoksia.  
 
Kampanja-aikana kunnalta kampanjatontin ostaville asuinkiinteistön rakentajille tarjo-
taan etuna ilmainen vesiliittymä (norm. 1.720 €+alv) sekä viemäriliittymä (norm. 1.800 
€+alv). Näiden tonttien vesiliittymä sisältää liitoksen runkolinjaan, talosulkijapaketin ja 
vesimittarin asennustarvikkeineen.  
 
Sivukylille omakotitalon rakentava saa ilmaisen vesiliittymän (norm. 1.720 €+alv). 
Kampanjaedun edellytyksenä sivukylille rakentajalle on, että rakennuslupa ja vesiliit-
tymäsopimus haetaan tämän vuoden aikana ja rakentamisen tulee käynnistyä vii-
meistään vuoden 2018 aikana. Mikäli rakentaminen ei käynnisty viimeistään vuoden 
2018 aikana, vesiliittymäsopimus peruuntuu. Sivukylille rakennettavat vesiliittymät si-
sältävät talosulkijapaketin ja vesimittarin asennustarvikkeineen sekä talohaaran ra-
kentamisen voimassa olevien sääntöjen mukaisesti 50 metrin etäisyydelle rakennuk-
sen seinästä tai max 250 metrin päähän runkolinjasta. 

 
Kampanjaan liittyen on budjetoitu vuoden 2017 talousarvioon kaavatonttien myynnis-
tä tuloja investointiohjelmaan kaksi tonttia (maa-ala + puusto) noin 7.500 €/tontti eli 
yhteensä 15.000 €. Lisäksi kampanjan toteutuskuluihin on varattu teknisen toimen 
budjettiin yhteensä 5.000 euroa. 

 
Tulevan vuoden tonttikampanja toteutetaan 6.3.2017–31.8.2017. Kampanjaan on va-

littu seitsemän kampanjatonttia Nissinkankaalla. Näille tonteille rakentamisen mah-

dollistava infra on valmiina. Tonttien myyminen ja niille rakentaminen tiivistää osal-

taan rakentamista Nissinkankaan kaava-alueella.  

 

Tonttikampanja alkaa Evijärven juhlavuoteen liittyvästä kunnantalon avointen ovien 
päivästä 6.3.2017 klo 9-15, jossa tontit ovat esillä. 
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Kampanjaan liittyen kunnassa toteutetaan keväällä 2017 tonttipäivä, jossa esitellään 
kunnan tontteja ja rakentamiseen liittyviä asioita sekä palveluita kiinnostuneille. Tont-
tipäivää on suunniteltu vaalipäivälle 9.4.2017 klo 12–16 kunnantalolle. Samassa yh-
teydessä pääsee myös tutustumaan myytäviin tontteihin paikanpäällä. 
 
Evijärvi on esillä tonttimarkkinoinnilla ja –kampanjalla myös Pytinki-messuilla 31.3.-
2.4.2017. Tonttikampanjaan liittyen tehdään aktiivisesti lehti-ilmoittelua ja tiedotteita. 
Asiasta ilmoitellaan näkyvästi myös kunnan www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
Tonttikampanjaan liittyen ollaan mahdollisesti esillä myös Alajärvellä 6.5.2017 järjes-
tettävillä Asumista ja Hyvinvointia -messuilla.  
 
Viime vuoden tapaan on ollut puheena, että Rakennusliike Laukkonen järjestää ra-
kentajapäivän huhtikuussa, jossa kiinnostuneet saavat lisätietoa rakentamiseen liitty-
en. Rakentajapäivässä on esillä kunnan tonttitarjonnan lisäksi Rakennusliike Laukko-
sen tarjoamat palvelut ja muita rakentamiseen liittyviä esittelijöitä ja esitteitä.  
 
Kampanjatonttien hinnoittelu on valtuuston päätösten mukainen eli kaavatontit myy-
dään hintaan 3 €/m2. Nissinkankaan omakotitonttien myyntihinnan valtuusto on vah-
vistanut 21.5.2012 (§ 14). Samassa yhteydessä on hyväksytty kaupoissa käytettävä 
kauppakirjapohja. 
 
Kunnan tonttien osalta rakentamisvelvoite on kauppakirjapohjan mukainen. Kauppa-
kirjan mukaan ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja 
hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa 
kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen 
voi suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen loppukatselmuksen, jolla raken-
nus on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tar-
koitettuja rakennusaikoja. 
 
 
Tonttikampanjan tontit 2017 Nissinkankaalla: 

              

 

Mustikkapolku 6 
       

 

Kortteli 414, tontti 3, pinta-ala 2096 m² 
     

 

Määrä ala kiinteistöstä 52-401-7-362 Nissinkangas 
    

          

 

Mustikkapolku 12 
       

 

Kortteli 416, tontti 2, pinta-ala 2005 m² 
     

 

Määrä ala kahdesta kiinteistöistä 52-401-7-362 Nissinkangas ja 52-401-7-411 Antinniemi 

          

 

Puolukkapolku 5  
       

 

Kortteli 414, tontti 6, pinta-ala 2098 m² 
     

 

Määrä ala kiinteistöstä 52-401-7-362 Nissinkangas 
    

          

 

Puolukkapolku 7  
       

 

Kortteli 416, tontti 4, pinta-ala 1974 m² 
     

 

Määrä ala kahdesta kiinteistöistä 52-401-7-362 Nissinkangas ja 52-401-7-411 Antinniemi 

          

 

Puolukkapolku 12  
       

 

Kortteli 417, tontti 1, pinta-ala 2077 m² 
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Määrä ala kiinteistöistä 52-401-7-411 Antinniemi 
    

          

 

Puolukkapolku 14  
       

 

Kortteli 417, tontti 2, pinta-ala 2055 m² 
     

 

Määrä ala kiinteistöistä 52-401-7-411 Antinniemi 
    

          

 

Puolukkapolku 16  
       

 

Kortteli 417, tontti 3, pinta-ala 2041 m² 
     

 

Määrä ala kiinteistöistä 52-401-7-411 Antinniemi 
     

Liitteenä ovat tonttikartat kampanjatonttien sijainnista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää järjestää Evijärvellä rakentamista 

aktivoivan tonttikampanjan pykälätekstissä esitetyin ehdoin. 

 

Jari Anttikoski ehdotti, että kampanjantonteille kuuluisi vesi- ja viemäriliittymä ja kam-

panjan ulkopuolisille tonteille vesiliittymä. Kukaan ei vastustanut ehdotusta. 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti järjestää Evijärvellä rakentamista aktivoivan tonttikam-
panjan siten, että kampanjatontteihin kuuluu vesi- ja viemäriliittymä ja kampanjan ul-
kopuolisiin tontteihin vesiliittymä. Muilta osin ehdot ovat pykälätekstissä esitetyt. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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37 § VARHAISKASVATUSTYÖRYHMÄN SELVITYS  

Khall § 37 
27.2.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kunnanhallitus perusti 27.9.2016 varhaiskasvatustyöryhmän. Työryhmään nimettiin  
kunnaninsinööri Tuomo Saari, sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, päiväkodin johta-
ja Paula Lehto, päivähoidonohjaaja Raija Saariaho, kunnanhallituksen edustaja Niina 
Alatalo, sivistyslautakunnan edustaja Jaana Takala, huoltajien edustajat Tiia Viiperi ja 
Päivi Vaattovaara. 

 
Työryhmän tehtäväksi annettiin: 
- selvittää ja suunnitella eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen järjestämiseen nykyis-

tä taloudellisemmin 
- ottaa kantaa päivähoitorakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen 
- antaa kunnanhallitukselle esitys 28.2.2017 mennessä varhaiskasvatuksen järjes-

tämisestä Evijärvellä. 
 

Työryhmän selvitys liitteenä. 
 
Työryhmän totesi, että sekä perhepäivähoitoa että päiväkotihoitoa tarvitaan edelleen. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Evijärven kokoisessa kunnassa ja sivistystoimen 
nykyinen henkilöstömäärä huomioon ottaen päivähoito kannattaa järjestää yhdessä 
jonkun toisen kunnan tai kuntien kanssa. Jos kunta tuottaa itse vain oman kunnan 
päivähoitopalvelut, hallinto ei välttämättä ole tehokasta, koska tarvitaan lisää henki-
löstöä. Sama henkilöstö voisi palvella myös laajempaa aluetta kuin Evijärven päivä-
hoitopalvelut. Päivähoidon ohjaus voitaisiin liittää myös esimerkiksi päiväkodin johta-
jan tehtäviin, mutta silloinkaan se ei ole tehokkainta, koska päiväkodin johtajan työ-
panos hoitotyössä vähenisi ja paine hoitohenkilöstön lisäämiseen kasvaisi. 

 
Järjestämisvaihtoehdoista yhteistyö Lappajärven ja Vimpelin kuntien kanssa näyttäisi 
olevan hyvä vaihtoehto. Yhteistyön jatkaminen päivähoitopalveluiden osalta Kauha-
van kaupungin kanssa on myös varteenotettava vaihtoehto edellyttäen edelleen kus-
tannussäästöjen syntymistä. 

 
Työryhmä esittää, että kunnanhallitus pyytää Lappajärven ja Vimpelin kuntien kan-
nanoton 0-5 vuotiaiden päivähoidon järjestämisestä yhteistyössä sekä järjestämis-
mallista. 
 
Päivähoidon tilantarve on tällä hetkellä akuutti, lisää tilaa tarvitaan vuoden 2018 alus-
sa. Vaihtoehtoja lisätilalle on työryhmän näkemyksen mukaan useita. Yksi vaihtoehto 
on muuttaa entiset sosiaalitoimiston tilat päiväkodin tilaksi. Tämä edellyttää tilojen ra-
kenteiden ym. tutkimista, jotta vältyttäisiin sisäilmaongelmilta. Siirrettävä vuokratila tai 
siirrettävä uudisrakennus nykyisen päiväkodin tai esikoulun tilojen välittömään lähei-
syyteen on yksi vaihtoehto. Työryhmä keskusteli myös uudisrakentamisesta. 
 
Uudisrakentamisen kustannus on noin 2.500 €/m², vuokratila noin 14 -18 €/m²/kk ja 
muutosrakentaminen noin 1.000 €/². 
 
Työryhmä ei ole tehnyt tilavaihtoehdoista lapsivaikutusten arviointia. 
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Työryhmällä oli tiedossa yksityinen toimija, joka suunnittelee yksityisen päiväkodin 
perustamista. Työryhmä esittää, että päivähoidossa otetaan käyttöön palveluseteli, 
jos yksityinen päiväkoti toteutuu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää: 
 

1. varhaiskasvatustyöryhmää täydentämään varhaiskasvatusselvitystä vuoden 
2016 tilinpäätöstiedoilla, kun ne ovat käytettävissä ja vertailutiedoilla varhais-
kasvatuksen järjestämiskuluista muualla. 
 
sekä 
 

2. lausunnon sivistyslautakunnalta varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja 
tekniseltä lautakunnalta varhaiskasvatuksen tilavaihtoehtoihin liittyen 
31.3.2017 mennessä. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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38 § ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS 

Khall § 38 
27.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n omistus on jakautunut alueen kuntien kesken seu-
raavasti: 

kunta/kaupunki osakemäärä osuus osakkeista % 

Seinäjoki 72 40 

Kurikka 28 16 

Alavus 19 11 

Ilmajoki 14 8 

Alajärvi 14 8 

Kuortane 14 8 

Lappajärvi 5 3 

Vimpeli 3 2 

Evijärvi 3 2 

Soini 3 2 

yhtiön hallussa 3 2 

yhteensä 178 100 

 

Yhtiössä on tekeillä omistuksen uudelleenjärjestely mm. Kauhavan kaupungin yhtiös-

tä eroamisen johdosta. Osakassopimuksen muutoksella yhtiön omistuspohja muut-

tuisi siten, että Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy omistaisivat yhtiöstä vähin-

tään 60 prosenttia. Muutos on suunniteltu toteutettavaksi 15.4.2017 mennessä siten, 

että yhtiö myy hallussaan olevat kolme osaketta Into Seinäjoki Oy:lle ja järjestää tälle 

lisäksi suunnatun osakeannin niin, että Seinäjoen kaupunkikonsernin omistusosuu-

deksi yhtiössä tulisi vähintään 60 prosenttia. 

Lisäksi Into Seinäjoki Oy sitoutuu muutettavalla osakassopimuksella ostamaan yhtiön 

osakkuudesta luopuvan kunnan osakkeet vuosien 2017-2019 aikana osakassopi-

muksessa määritettyyn hintaan. 

Yhtiön perusrahoitusta muutetaan osakassopimuksen muutoksella siten, että vuonna 

2017 rahoitus on 70 %, vuonna 2018 60 % ja vuonna 2019 50 % yhtiön hallituksen 

vuodelle 2017 esittämästä vuosimaksusta (186 444 e). Loput rahoituksesta hankitaan 

myymällä sopimusperusteisesti palveluita kunnille ja mahdollisille ulkopuolisille toimi-

joille. 
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Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä, joista 2-4 edus-

taa alueen matkailuyrityksiä. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Seinäjoen kau-

pungin nimeämä henkilö kaupungin niin halutessa. Hallituksen kokoonpanossa huo-

mioidaan alueellinen edustavuus. 

Uusi osakassopimus on hyväksytty osakaskuntien kuntajohtajakokouksessa 

7.2.2017. 

Liitteenä on osakassopimusluonnos ja erittely osakaskuntien vuosimaksuista. 

Evijärven kunnan hallintosäännön 30 § (1 mom kohta 9.) mukaan kunnanhallitus 

päättää sopimuksista, sitoumuksista ja muista oikeustoimista siltä osin kuin päätös-

valtaa ei ole annettu muulle viranomaiselle. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Etelä-

Pohjanmaan Matkailu Oy:n uuden osakassopimuksen. 

Terhi Kultalahti ehdotti asian pöydälle jättämistä. Kukaan ei vastustanut esitystä. 

 

Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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39 § VALTUUSTON 13.2.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 39 
27.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 13.2.2017 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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40 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVASTA 

 
Tekla § 18 
23.2.2017 Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on vahvistettu Ympäris-

töministeriössä 23.5.2005. Maakuntakaava on päätetty uudistaa vaiheittain; I Tuuli-
voima, II Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Kuultavana on vaihemaakuntakaa-
vaehdotus III, joka käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua,  valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuurimaisema-alueita, seudullisesti merkittävien 
energialaitosten ja bioenergian logistiikkaketjujen toimintaan liittyviä maankäytöntar-
peita sekä puolustusvoimien alueita.106 
 
Suoluonnon osalta oli tavoitteena täydentää maakunnan soidensuojelualueiden ver-
kostoa valtakunnalliset ja maakunnalliset täydennystavoitteet huomioiden sekä turva-
ta suoluonnon säilyminen. Etelä-Pohjanmaan III maakuntakaavassa huomioidaan 
vain Seinäjoen ja Jalasjärven luonnonsuojelualueet. Soidensuojeluntäydennysehdo-
tuksen kohteille ei ole kaavassa ole osoitettu muuta maankäyttöä, mikä edistää kaa-
van tavoitetta soiden suojelu ja turvetuotannon yhteensovittamiseksi. 
 
Turvetuotanto 
 
Vaihemaakuntakaavassa III osoitetaan merkinnällä, EO-tu, turvetuotannossa olevat 
sekä turvetuotantoon suunnitellut alueet, joilla on turvetuotannon ympäristölupa. Mer-
kinnän kattamien alueiden pinta-ala on 26 400 ha. 
 
Turpeennostoon soveltuvia alueet on osoitettu vaihemaakuntakaavassa tu-1 merkin-
nällä. Lähtökohtana kaavan valmisteluaineistoon valituille soille on ollut soiden tuo-
tantokelpoisuus GTK:n tutkimusten perusteella. Uusia turvetuotantoalueita on koh-
dennettu soille, jotka ovat ojitettuja ja luonnontilaltaan muuttuneita soita, luonnontilai-
suusluokassa 0 ja 1 olevia soita. Lisäksi kaavaan on otettu luonnontilaisuusluokan 2 
soita, jotka tuottajien ilmoituksen mukaan on hankittu ennen periaatepäätöksen an-
tamista ja joilla ei esiinny erityisiä luonnonarvoja (15 suota). 
 
Vaihemaakuntakaavaan merkittyjen soiden yhtenä kriteerinä on ollut 1 km:n etäisyys 
Natura-alueisiin. Turvetuottajien lupakäsittelyssä, hallussa ja hankinnassa olevien 
soiden osalta ei ole noudatettu 1 km:n suojaetäisyyttä. Kaavaluonnoksen soista on 
tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta. Turvetuotantoon soveltuvaksi alueeksi osoitta-
misen edellytyksenä on, että turvetuotanto ei todennäköisesti merkittävästi heikennä 
Natura-alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja. 
 
Tuotantokelpoinen pinta-ala on GTK:n aineistossa määritelty vähintään viiden hehtaa-
rin laajuisten yhtenäisten yli 1,5 metriä syvien alueiden perusteella. Kaavaratkaisussa 
on tuotantoon soveltuvien soiden osalta ollut lähtökohtana vähintään 50 hehtaarin 
tuotantokelpoisen alueen pinta-ala.  Kaavassa osoitetaan tuotantoalueiksi alle 50 
hehtaarin alueita, mikäli ne sijaitsevat nykyisten turvetuotantoalueiden välittömässä 
läheisyydessä. Soille on kaavamerkinnän puuttumisesta huolimatta mahdollista ha-
kea ympäristölupaa turvetuotannon harjoittamiseen. 
 
Turvetuotannon vaikutus vesien laatuun voi olla paikallisesti merkittävä, vaikka turve-
tuotannon osuus vesistöjen ravinnekuormituksesta on pieni. Turvetuotannon vesistö-
vaikutuksia on maakuntakaavassa arvioitu 2. ja 3. jakovaiheen valuma-alueittain. Ve-
sistövaikutusriskin monitarvearviointia tehtiin 2. ja 3. jakovaiheen valuma-aluille. Ris-
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kiluokkia muodostettiin yhteensä 4. Luokassa 4 suhteellinen vesistövaikutusriski on 
suurin ja luokassa 1 pienin. Kuormitustarkastelussa mukana olleita soita on otettu 
kaavaan mukaan vähemmän riskiluokkien 3 ja 4 valuma-alueilta. Valuma-alueiden 2. 
jakovaiheen valuma-alueista mm. Lappajärven alue (47.03), Evijärven (47.02) sekä 
Ähtävänjoen (47.01) valuma-alueet kuuluvat suurimpaan vesistövaikutusriskiluok-
kaan. 3. jakovaiheen valuma-alueista Evijärven lähivaluma-alue on suurimmassa ris-
kiluokassa. Pienimpään riskiluokkaan on laitettu Kirsinpäkin ja Norijoen-Koivupäkin 
valuma-alue. Välijoen yläosan valuma-alue on riskiluokassa 2. 
 
Turvetuotantoon soveltuvien alueiden valinnassa on huomioitu alueiden tuotantoval-
mius painottaen valinnassa sellaisia suokohteita, jotka ovat jo turvetuottajien hallussa. 
Lisäksi valinnassa on pyritty huomioimaan soiden sijaintia suhteessa turpeen tär-
keimpiin käyttökohteisiin. Valuma-alueilla, joilla kuormitusta on vähennettävä, on tur-
vetuotantoa osoittava merkintä pyritty kohdentamaan pinta-alaltaan suuremmille soille 
tai soille, joiden läheisyydessä harjoitetaan turvetuotantoa. 
 
Turpeenottoon soveltuvien soiden aineistoa ei ole rajattu kategorisesti suhteessa alu-
eiden etäisyyteen asutuksesta, koska tuotantoalueiden tarkempi sijainti tarkentuu 
aluevarausten sisällä tuotantoalueiden suunnittelun yhteydessä.  Turvetuotannon 
ympäristönsuojeluohjeen mukaan turvetuotantoalueen ja asutuksen etäisyys tulee 
uusilla alueilla olla vähintään 500 m huomioiden kuitenkin suojavyöhykkeen maanpei-
te ja maankäyttömuodot. 
 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu turvetuotantoon soveltuvina alueina 284 suota, joi-
den tuotantokelpoinen pinta-ala on yhteensä 18 000 ha. Evijärven kunnan alueelle on 
osoitettu 13 uutta turvetuotantoon soveltuvaa suota. Karttatarkastelun perusteella Evi-
järveen laskevan Kirsinpäkin valuma-alueelle on merkitty Isoneva 1 ja Heinämaanne-
va sekä Ähtävänjoen alaosan valuma-alueelle Teerineva I. Kerttuanjärven valuma-
alueella ovat Saiharjunneva, Ruissaarenneva ja Kuusineva. Kruunupyyn valuma-
alueella Kortejärvi, Isoneva I, Vallinneva, Marapakanneva sekä Holmanneva. Purmo 
Norra ån valuma-alueella ovat suot Soinneva ja Porrasneva. 
 
Vaihemaakuntakaavan III kaavamääräyksissä Ähtävänjoen keskiosan valuma-
alueelle, johon Evijärvi lähivaluma-alueineen kuuluu, todetaan seuraavaa: 
 
"Seuraaville 2. jakovaiheen valuma-alueille turvetuotannossa on käytettävä parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja vaiheistettava tuotanto siten, että alapuolisten vesistöjen 
erityiset luonnonarvot eivät vaarannu." 
 
Maisema-alueet 
 
Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuurimaisema-alueet. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin 
vuosina 2012–2013. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin vuosina 
2013–2014. Inventointi oli osa koko Suomessa tehtävää arvokkaiden maisema-
alueiden päivitysinventointia. 
 
Evijärvellä ei ole inventoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakunnal-
lisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi on inventoitu Evijärven - Kerttuanjärven sekä 
Välijoen kulttuurimaisemat. Vuonna 2013–2014 tehdyn inventoinnin perusteella ra-
jaukseen otetaan mukaan laajemmin Kerttuanjärven rannoille sijoittuvat drumliinit se-
kä kokonaisuuteen kuuluvat peltoalueet. Ähtävänjoen varressa rajaus keskitetään 
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Timosen kulttuurimaiseman ydinalueeseen ja metsäistä jokivartta rajataan pois. Väli-
joen maisema-aluetta on hieman muutettu vuonna 2014 tehdyn inventoinnin yhtey-
dessä. 
 
Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on poistettu Särkikylän kulttuurimai-
sema, Sauna-ahon talot, Kivijärven talot sekä Ala-Kniivilän kulttuurimaisema-alue. 
 
Uuden maakuntakaavamääräyksen mukaisesti maakunnallisesti arvokkaalla maise-
ma-alueella suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon luon-
non - ja kulttuurimaiseman arvot. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien ra-
kennuspaikkojen sijaintiin sekä rakennusten sopeuttamiseen rakennustavaltaan mai-
semaan on kiinnitettävä huomiota. 
 
Muut  
 
Vaihemaakuntakaavassa III ei ole osoitettu bioenergialaitosta eikä energiapuuntermi-
naalia eikä puolustusvoimien alueita Evijärven kunnan alueelle. 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle vaihemaakuntakaavasta III 
annettavaksi lausunnoksi seuraavaa: 
 
Evijärven kunnan alueella sijaitsevat vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan joko tyydyttä-
vässä tai huonossa kunnossa. Evijärven ja Kerttuanjärven sekä niihin laskevien jokien 
tilan parantamiseksi turvetuotannon aiheuttamaa vesistökuormitusta tulee vähentää 
eikä lisätä kuten muidenkin kuormittajien. Vesienhoidon tavoiteohjelman vuoteen 
2021 mukaisesti on tavoitteena estää vesien tilan heikkeneminen ja saavuttaa hyvä ti-
la.  
 
Evijärven kunta on käynnistänyt Evijärven kunnostushankkeen vuonna 2016. Tavoit-
teena on parantaa järven vedenlaatua ja virkistysarvoa. Kesällä 2016 otettujen vesi-
näytteiden perusteella Kniivilänlahden vesi on huonoa ja erittäin tummaa. Lahtea 
kuormittaa mm. Kirsinpäkki, joka tuo Kniivilänlahteen tummaa ja ravinteikasta vettä. 
Kirsinpäkin valuma-alueelle ei tule osoittaa uusia turvetuotantoalueita. Karttatarkaste-
lun perusteella tuotantoalueeksi osoitettu Isoneva 1 (3637) sijaitsee Kirsinpäkin valu-
ma-alueella.  Samoin Heinämaannevan alueelle (3684) ei tule osoittaa uutta turvetuo-
tantoa. Heinämaannevan kuivatusvedet laskevat Heinämaanojaa pitkin Kniivilänlah-
teen tuoden lahteen jo nykyisin tummaa ja ravinteikasta vettä. Tuotantoaluetta ei tule 
enää laajentaa. 
 
Teerineva I (3674) tulee poistaa vaihemaakuntakaavasta III. Korkein Hallinto-oikeus 
on 16.4.2015 nro 1027/2015 antamassaan päätöksessä kumonnut Oy Alholmens 
Kraft Ab:n valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä (14.10.2013 nro 13/0433/3) turve-
tuotantoalueen perustamiseksi Teerinevan alueelle. Päätöksen mukaisesti Teerine-
valle ei ole saatu ympäristölupaa perustaa turvetuotantoaluetta. Lisäksi Teerinevan 
lähellä Marapakannevan ((33577) maanomistajat ovat ilmoittaneet, että suota ei tulla 
luovuttamaan turvetuotantoon, joten suo voidaan poistaa myös maakuntakaavasta. 
Marapakanneva sijoittuu Evijärven Sydänmaankylän välittömään läheisyyteen. Ympä-
ristönsuojeluohjeen mukaisesti uusilla alueilla etäisyys asutukseen tulee olla vähin-
tään 500 m. 
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                     Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 
 
 
Khall § 40 
27.2.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuk-

sen vaihemaakuntakaavasta III annettavaksi lausunnoksi. 
 
 Terhi Kultalahti poistui yhteisöjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmari Sulkakoski toi-

mi puheenjohtajan pykälän käsittelyn ajan. 
 
 Koska Ilmari Sulkakoski toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan, pöytäkirjan 

tarkastajaksi pykäliin 40 ja 41 valittiin Jari Anttikoski. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
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41 § YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTILOJEN PÄIVITYS VUON-
NA 2017 

Khall § 41 
27.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Seinäjoen kaupungin organisaatiossa toimiva 12 kunnan yhteinen ympäristötervey-
denhuollon yhteistoimintajaosto on käsitellyt kokouksessaan 9.12.2016 ympäristöter-
veydenhuollon vastaanottotiloja toimialueellaan. Jaoston päätöksessä todetaan, että 
toimipisteet viedään yhteistoiminta-alueen kuntien valtuustojen hyväksyttäviksi. 

 
Toimipisteitä on yhteensä 14 kpl ja yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 12 kuntaa: 
Seinäjoki (isäntäkunta), Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappa-
järvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri. Yhteistoiminta on alkanut vuoden 2011 alusta ja 
sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki kuntajohtajat. 
 
Liitteenä on pöytäkirjanote ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston päätök-
sestä 9.12.2016 § 17. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy yhteistoiminta-alueen toimipisteet liitteen mukaisesti. 
 
Terhi Kultalahti oli poissa edustusjäävinä pykälän käsittelyn ajan. Ilmari Sulkakoski 
toimi puheenjohtajan pykälän käsittelyn ajan. 

 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy yhteistoiminta-alueen toimipisteet liitteen mukaisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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42 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 42 
27.2.2017 Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
Tekninen lautakunta 23.2.2017 
 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
Päätös §:t 
2, 3 Kunnanjohtajan poissaolot 
 
Kunnanjohtaja 
Päätös §:t 
8 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 

 
Sivistystoimenjohtaja: 
Päätökset §:t  
92 Oppikirjojen ja oheismateriaalien hankinta 2018-21 
93 Tablettien hankinta kieliluokkaan 
 
Kunnaninsinööri: 
Päätökset §:t 
20 Lomapäätös 
21 Asuntohakemus 
31 Työajan muutos 
34 Asuntohakemus 
 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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43 § ILMOITUSASIAT 

Khall  § 43 
27.2.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kuntaliiton yleiskirjeet 5/2017 ja 6/2017 Kopioston valokopiointisopimukset ja 
yleiskirje 7/2017 Yleisiä kirjastoja koskeva lainsäädäntö muuttui 

2. Muistio kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaisesta kehityskeskustelusta 
12.12.2016 

3. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl 
4. Kansallisen veteraanipäivän suosituskirje 
5. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 

2/2017 20.2.2017 
6. Valviran kertomus ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnistä 
7. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pöytäkirjat 1/2017 

2.2.2017 ja 2/2017 14.2.2017 
8. Teknisen lautakunnan investointien aikataulutussuunnitelma (Tekla 16 § 

23.2.2017) 
9. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 3/2017 21.02.2017 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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44 § MUUT ASIAT 

Khall § 44 
27.2.2017  

1. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa n. 58 000 euroa ylijäämäiseltä. 
2. Valtuuston ja hallituksen juhlakuvaus juhlavaltuustossa 6.3.2017 klo 17.30. 
3. Hallituksen kokousrytmi loppukevään ajan kolmen viikon välein. 
4. Teknisen toimen sparrausta jatkettiin yhden päivän ajan.  
5. Keskusteltiin Evijärven kunnostushankkeesta ja hankkeen rahoituksesta. 
6. Keskusteltiin yritys- ja vastaanottohallista. 
7. Markus Kattilakoski nosti esille kevyen liikenteen väylän jatkamisen kantatei-

den risteyksestä Pukkilantien risteykseen asti. 
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45 § EVIJÄRVI-KUNTAPORTIT KANTATEIDEN 63 JA 68 VARTEEN    

Tekla § 58 
11.10.2016 Valmistelija Tuomo Saari, kunnaninsinööri  
 

Evijärven ohi kulkee vuosittain suuri määrä ihmisiä. Iso osa ohikulkijoista tulee jostain 
kauempaa, joilla ei ole paikallistuntemusta Etelä-Pohjanmaasta tai ainakaan Evijär-
vestä. Keskusteluissa on tullut esille ns. Evijärvi-kuntaporttien hankkimisesta kanta-
teiden 63 ja 68 varteen. Liitteenä nro 2 on esimerkkikuvia erilaisista kuntaporteista. 
 

 Kuntaporttien tarkoitus on entistä selkeämmin tuoda autoilijoiden huomioon saapumi-
nen Evijärven kuntaan ja toivottaa tervetulleeksi. Lisäksi tienvarrella olevien porttien 
tarkoituksena on ikään kuin valpastuttaa autoilijoita jo ennakkoon, heidän saapues-
saan kantateiden risteysalueelle. Taajamaporttien sijoitus voisi olla n. 1-1,5 kilometrin 
etäisyydellä kantateiden 63 ja 68 risteyksestä. 

 
 Kuntaportit ovat nousseet esille myös ELY-keskuksen kanssa käydyissä keskuste-

luissa liittyen kantateiden 63 ja 68 risteysjärjestelyihin. 
 
 Kuntaportit olisivat osa Evijärven markkinointia ja julkisuuskuvaa, joten porttien han-

kinnasta ja toteuttamisesta päättäminen kuuluu kunnanhallitukselle. Evijärvi-
kuntaportteihin suhtautumista on alustavasti tiedusteltu kunnanhallitukselta, ja ajatus 
on saanut positiivista kannatusta. 

 
 Evijärvi täyttää vuonna 2017 150 vuotta. Kuntaporttien hankinta ja pystytys voisi olla 

osana juhlavuoden tapahtumia. 
 
 Evijärvi-kuntaporttien suunnittelun voisi järjestää kaikille avoimena kilpailuna. Ohjeis-

tuksena voisi olla esimerkiksi valmistuskustannusten maksimihinta 1500 €/portti ja 
portin täytyisi kuvata/kertoa jotain evijärveläisyydestä. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se käynnistää Evi-
järvi-kuntaporttien suunnittelukilpailun.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
_____ 
 

Khall § 160 
21.11.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärvi-kuntaporteilla voidaan tuoda positiivisesti esille kuntaa, toteuttaa kuntamark-
kinointia ja toivottaa tervetulleeksi kuntaan sekä toisaalta lisätä liikenneturvallisuutta. 
Kunnan 150-vuotisjuhlavuosi voi osaltaan näkyä kuntaporteissa. 
 
Kuntaporteista on keskusteltu hallituksessa 31.10.2016 ja asiaa on valmisteltu johto-
ryhmässä 15.11.2016. Evijärven kuntaporteista voidaan toteuttaa ideointikilpailu, joka 
kohdennetaan kaikille kunnan koululaisille (alakoulu, yläkoulu ja lukio). 
 
Kilpailuajaksi ehdotuksena on 1.12.2016–31.1.2017. Kilpailun palkintoraatina toimii 
kunnanhallitus. Peruskoulun ja lukion kuvaamataidon opettaja yhdessä johtoryhmän 
kanssa suorittaa kilpailun alkukarsinnan ja kunnanhallitus valitsee kilpailussa palkitta-
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vat. Kilpailutöiden palautus on kuvaamataidon opettajalle tammikuun 2017 loppuun 
mennessä. Kilpailussa palkitaan kolme parasta juhlavaltuustossa 6.3.2017. 
 
Kuntaporttien lopullinen toteutusta suunnitellaan ja viedään eteenpäin ideointikilpai-
lussa syntyneiden ideoiden pohjalta. Aikataulullisesti tavoitteena on, että portit ovat 
asennettavissa kantateiden varteen, kun maa sulaa keväällä 2017. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää Evijärvi-kuntaporttien 
suunnittelukilpailun:   
 

 Kilpailuaika on 1.12.2016–31.1.2017 

 Kilpailutöiden palautus on peruskoulun ja lukion kuvaamataidon opettajalle 
tammikuun 2017 loppuun mennessä  

 Kunnanhallitus valitsee kilpailussa palkittavat helmikuussa 2017 

 Kilpailun kolme parasta palkitaan juhlavaltuustossa 6.3.2017 
  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh (06)-2412 3248, etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 45 
27.2.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kunnan koululaiset (alakoulu, yläkoulu ja lukio) ovat ideoineet käynnistetyn kilpailun 
mukaisesti kuntaportteja. Kilpailussa palkitaan kolme koululaista valtuuston juhlako-
kouksessa 6.3.2017. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kolme kilpailussa palkittavaa. 
 
Jari Anttikoski ehdotti palkittavaksi kaikki viisi kunnanhallitukselle esiteltyä ehdotusta. 
Terhi Kultalahti kannatti Anttikosken ehdotusta. Kukaan ei vastustanut ehdotusta. 
  
Päätös: Kunnanhallitus päätti palkita viisi sille esiteltyä ehdotusta. 
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46 § VEDENOSTOSOPIMUSEHDOTUS LAPPAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN KANS-
SA 

Khall § 34 
29.3.2016 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Kunnanhallitus nimesi työryhmän neuvottelemaan talousveden ostosopimuksen uu-
simisesta Lappajärven vesiosuuskunnan kanssa. 
 
Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja työryhmä on yhdessä vesilaitoksen hoitajan 
kanssa kartoittanut veden ostotarpeen. 
 
Nykyisen sopimuksen mukaisen ostettavan veden hinta muodostuu kolmesta eri teki-
jästä. Hinnan muodostavat kerran vuodessa maksettava kiinteä perusmaksu ja kah-
desta kulutukseen perustuvasta m³ hinnasta. 250 m³/d ostettavasta vesimäärästä 
hinta on 0,49 €/m³ (alv 0%). Mikäli vettä ostetaan vuorokaudessa enemmän kuin tuo 
250 m³/d, on ylittävän osan hinta 1,1 €/m³ (alv 0%). 
 
Vuonna 2015 Lappajärven vesiosuuskunnalta on ostettu vettä ~105 000 m³.  
Vuoden 2015 hinnaksi on muodostunut ~0,76 €/m³ (alv 0%). 
 
Lappajärven vesiosuuskunnalle on ilmoitettu minimiostomäärä 140 000 m³/d. Tällä 
minimiostomäärällä pyritään pääsemään tekopohjaveden tekemisestä kokonaan 
eroon. Veden kuukausikohtainen ostotarve jakaantuu eri kuukausille kulutuksen mu-
kaisesti. 
 
Lappajärven vesiosuuskunta on esittänyt veden ostohinnaksi edellä mainitulla vuosit-
taisella minimiostomäärällä 0,9 €/m³ (alv 0%) ja sopimuskaudeksi 10-15 vuotta. Uu-
dessa sopimuksessa ei olisi erillistä perusmaksua, vaan hinta olisi kiinteä m³ hinta 
vuorokausimäärästä riippumatta. 

 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa neuvotteluja sopimuksen 
uusimiseksi Lappajärven vesiosuuskunnan ehdottaman 0,9 €/m³ (alv 0%) ja 12 vuo-
den sopimuskauden mukaan. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044-7699 550 sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
__________ 

 
 
Tekla  
23.2.2017  Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on jatkanut neuvotteluja vedenostosopimuk-

sen uudistamiseksi Lappajärven vesiosuuskunnan kanssa. 
 
 Uusi vedenostosopimus tarkoittaa Lappajärven vesiosuuskunnalle uuden vedenpuh-

distuslaitteiston hankintaa uudelle Lierojanmäen vesilaitokselle. Uusi sopimus veden-
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toimituksen osalta astuu voimaan kun Lierojanmäen vesilaitos on käyttökunnossa. 
Vanha sopimus on voimassa siihen saakka.  

 
 Uusi vedentoimitussopimus voidaan tehdä siten, että se on voimassa 10–12 vuotta.  
 

Evijärven kunnan alueella olevat pohjavesivarannot on tutkittu useaan otteeseen eri 
vuosikymmenillä ja eri toimijoiden toimesta. Pohjavettä Evijärven alueella on, mutta 
sen puhdistaminen talousvedelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi olisi erittäin kal-
lista. 

 
Tällä hetkellä Evijärven vesilaitos pumppaa pohjavettä Hietakankaalta ja Heitinkan-
kaalta. Jostain syystä Hietakankaan pohjavesialueen antoisuus on vuosien saatossa 
heikentynyt. Tämä on johtanut siihen, että Hietakankaalla tekopohjavettä on jouduttu 
tekemään enenevässä määrin. 

 
Viime vuosien aikana tekopohjaveden tekeminen on lisännyt humusaineiden ja rau-
dan johtumista vesijohtoverkostoon. Tekopohjaveden tekemiseen käytetty alue ei 
enää puhdista vettä niin hyvin kuin aikaisemmin. Verkostoon johtunut humus sekä 
rauta tarttuvat putkiston seiniin. Paine/ ja virtausvaihteluiden vuoksi putkiston seiniin 
tarttunut humus ja rauta kuitenkin irtoavat ja kulkeutuu veden mukana edelleen käyt-
täjille.  
 
Uuden vedentoimitussopimuksen mukainen ostettava vesimäärä mahdollistaisi sen, 
että tekopohjaveden tekemisestä voitaisiin luopua, tosin nykyinen vesijohtoverkosto 
saattaa jonkin verran rajoittaa mahdollisen uuden sopimuksen mukaisen vesimäärän 
siirtämistä eri Evijärven kyliin.  
 
Tekopohjavettä on tehty hietakankaalla nyt noin neljäkymmentä vuotta.  

 
Sopimusehdotus jaetaan kokouksessa. 

  
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa Lappajärven vesiosuuskunnalle sopimuseh-
dotuksessa 10 § 4 kappaleeseen muutosta, siten että kappaleen lause ”Jos ostajan 
vedenkulutuksessa tapahtuu vuoden 2020 jälkeen ennalta arvaamaton, ostajan asi-
akkaista riippuva merkittävä muutos, voidaan vuosittaisesta minimiostomäärästä poi-
keta enintään 15 % ilman erillistä korvausta.” muutetaan seuraavaksi ”Jos ostajan 
vedenkulutuksessa tapahtuu ennalta arvaamaton, ostajan asiakkaista riippuva mer-
kittävä muutos, voidaan vuosittaisesta minimiostomäärästä poiketa enintään 15 % il-
man erillistä korvausta vuoden 2020 jälkeen.  
 
Mikäli Lappajärven vesiosuuskunta hyväksyy edellä mainitun muutoksen, tekninen 
lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle sopimusehdotuksen hyväksymistä. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Khall § 46 
27.2.2017 Lappajärven vesiosuuskunta on hyväksynyt teknisen lautakunnan ehdottaman muu-

toksen. 
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Lappajärven vesiosuuskunnan 

kanssa tehtävän vedenostosopimuksen. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi Lappajärven vesiosuuskunnan kanssa tehtävän 

vedenostosopimuksen. 
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47 § YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUSHANKKEIDEN AVUSTUSPERIAATTEEN 
MUUTTAMINEN      

Tekla § 15 
23.2.2017  Kunnan osallistumisesta yksityisten tiekuntien omistamien teiden perusparannus-

hankkeisiin on valtuuston periaatepäätöksen mukaan vaadittu ELY-keskuksen osal-
listuminen hankkeen kustannuksiin.  

 
Kunta on avustanut yksityisten tiekuntien omistamien teiden perusparannushankkeita 
10 %:n avustuksella, avustus on kuitenkin enintään 10 000 €. Perusparannus avus-
tuksen määrä on laskettu ELY-keskuksen hyväksymästä kustannusarviosta. 
 
ELY-keskuksen osallistuminen yksityisten tiekuntien teiden perusparannushankkei-
siin on viime vuosina ollut vähäistä. Näin ollen voimassa olevan periaatepäätöksen 
mukaisesti kuntakaan ei ole yksityisten tiekuntien perusparannushankkeisiin osallis-
tunut. 
 
Yksityiset tiekunnat eivät viimevuosina ole niin aktiivisesti toteuttaneet teilleen perus-
parannuksia, koska kustannukset ovat kokonaisuudessaan jääneet tiekunnan mak-
settavaksi. Yksityisten tiekuntien toteutuneita perusparannushankkeita Evijärvellä kui-
tenkin on.  
 
Perusparantamisen kustannukset kasvavat sitä mukaan, mitä huonompaan kuntoon 
tie pääsee. Ajoissa suoritetulla perusparantamisella tien kunto pysyy parempana ja 
vuosittainen kunnossapito on edullisempaa. 
 
Voimassa olevan periaatepäätöksen muuttamisesta on keskusteltu eri yhteyksissä. 
Valtuutettujen yhteneväisen näkemyksen mukaan ELY-keskuksen osallistumisen eh-
dosta voitaisiin luopua. Näin ollen kunta voisi osallistua perusparannushankkeisiin 
yhdessä tiekunnan kanssa. 
 
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 40 mukaan yksityisteistä annetun lain mukaisten 
kunnan varoista annettavien avustusten ohjeet ja jakoperusteen kuuluvat kunnanhal-
lituksen päätösvaltaan. 
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se päättää seuraa-
vasti: 
- Kunnan avustaessa yksityisiä tiekuntia teiden perusparannushankkeissa, kunta ei 

vaadi ELY-keskuksen osallistumista hankkeen kustannuksiin.  
- Kunta avustaa yksityisten tiekuntien teiden perusparannushankkeita 20 %:lla 

toteutuneiden kustannusten yksityisestä rahoitusosuudesta, kuitenkin enintään 
20 000 €. 

- Tie tulee olla pysyvän asutuksen tie. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Khall § 47 
27.2.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavasti: 

- Kunnan avustaessa yksityisiä tiekuntia teiden perusparannushankkeissa, kunta ei 
vaadi ELY-keskuksen osallistumista hankkeen kustannuksiin.  

- Kunta avustaa yksityisten tiekuntien teiden perusparannushankkeita 20 %:lla 
toteutuneiden kustannusten yksityisestä rahoitusosuudesta, kuitenkin enintään 
20 000 €. Yksityisten tiekuntien tulee hyväksyttää kustannusarvio kunnassa 
ennen hankkeen aloittamista. 

- Tie tulee olla pysyvän asutuksen tie. 
 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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48 § SOPIMUS OSAKEHUONEISTON OSTAMISESTA RAKENNETTAVASTA RIVITA-
LOSTA 

Khall § 48 
27.2.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.10.2011 (§ 174) päättänyt myydä rivitalotontin 
Rakennusliike Hernesniemi Oy:lle ja samassa kokouksessa (§ 181) sitoutunut osta-
maan yhden huoneiston rakennettavasta rivitalosta ellei kaikkia asuntoja ole saatu 
myytyä kuuden kuukauden kuluessa rakennustarkastajan suorittamasta loppukatsel-
muksesta. 
 
Antinniemen rannassa sijaitsevalle tontille on valmistunut rivitalo, jossa on neljä huo-
neistoa. Kaksi huoneistoista on kolmioita (71,5 m2) ja kaksi kaksioita (54,5 m2). Tä-
män rivitalon osalta kunnan antama sitoumus raukesi eli kunta ei ole velvollinen os-
tamaan osakehuoneistoa tästä rivitalosta. 
 
Rakennusliike Hernesniemi Oy suunnittelee tontille toista rivitaloa samalla pohjarat-
kaisulla. Jussi Hernesniemi on tiedustellut kunnan mahdollisuutta sitoutua ostamaan 
ainakin yksi huoneisto mahdollisesti rakennettavasta rivitalosta. 
 
Yhtiön kanssa on neuvoteltu kohteen toteuttamisesta ja rakentamisen aikataulusta. 
Käytyjen neuvottelujen mukaan kunta ostaisi kaksion 54,5 m2. Kaksion hinta on 
155.000 euroa. Kauppa toteutuu aikaisintaan vuonna 2018. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta sitoutuu ostamaan Rakennusliike Her-
nesniemi Oy:ltä rakennettavasta rivitalosta rakennustarkastajan suorittaman hyväksy-
tyn loppukatselmuksen jälkeen yhden kaksion (54,5 m2) hintaan 155.000 euroa.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät  35, 36, 38, 40, 45, 46, 47, 48 
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

Evijärven kunnanhallitus      
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 

 
Pykälät 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää 

      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisäl-
tö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- 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 asia-
miehensä tai 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 ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oi-
keudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


