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15 § YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUSHANKKEIDEN AVUSTUSPERIAATTEEN MUUTTAMINEN
Tekla
23.2.2017

Kunnan osallistumisesta yksityisten tiekuntien omistamien teiden perusparannushankkeisiin on valtuuston periaatepäätöksen mukaan vaadittu ELY-keskuksen osallistuminen hankkeen kustannuksiin.
Kunta on avustanut yksityisten tiekuntien omistamien teiden perusparannushankkeita
10 %:n avustuksella, avustus on kuitenkin enintään 10 000 €. Perusparannus avustuksen määrä on laskettu ELY-keskuksen hyväksymästä kustannusarviosta.
ELY-keskuksen osallistuminen yksityisten tiekuntien teiden perusparannushankkeisiin on viime vuosina ollut vähäistä. Näin ollen voimassa olevan periaatepäätöksen
mukaisesti kuntakaan ei ole yksityisten tiekuntien perusparannushankkeisiin osallistunut.
Yksityiset tiekunnat eivät viimevuosina ole niin aktiivisesti toteuttaneet teilleen perusparannuksia, koska kustannukset ovat kokonaisuudessaan jääneet tiekunnan maksettavaksi. Yksityisten tiekuntien toteutuneita perusparannushankkeita Evijärvellä kuitenkin 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 ehdosta 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 kunnanhallituksen päätösvaltaan.

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se 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 €.
- 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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16 § INVESTOINTIEN AIKATAULUTUSSUUNNITELMA
Tekla
23.2.2017

Kunnaninsinööri laatii investointien aikataulutuksesta toteutussuunnitelman, joka tuodaan lautakunnalle tiedoksi.
Toteutussuunnitelma jaetaan kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee investointiohjelman toteutusaikataulun tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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17 § SILLANKORVAN KUNNOSTAMINEN
Tekla
23.2.2017

Tekninen lautakunta päätti § 14 17.1.2017, käynnistää Sillankorvan kunnostamisen.
Päätös § 14 17.1.2017 sisälsi seuraavat asiat:
1. Sillankorvan pesutilojen kunnostaminen käynnistetään ja toteutetaan kunnan
omana työnä siten, että toteutuksessa voidaan tarvittaessa käyttää lisäksi ulkopuolista kirvesmiestä.
2. Kunnaninsinööri ja kunnan rakennusmestari määrittävät työn edetessä kunnostamisen laajuuden.
3. Kunnaninsinööri kilpailuttaa ja valitsee kyseiseen investointikohteen toteuttamiseen avuksi ulkopuolisen kirvesmiehen, jota voidaan käyttää tarvittaessa.
4. Investointikohteen toteuttamisesta tehdään tarkempi kirjallinen esitys seuraavaan
lautakunnan kokoukseen.
Sillankorvan kunnostaminen kohdistuu päärakennuksessa oleviin pesutiloihin, jotka
käsittävät erilliset miesten ja naisten puku- ja pesuhuoneet sekä yhden isomman,
perheille tarkoitetun puku- ja pesutilan ja saunan.
Kunnostamisen kohteena olevista tiloista on purettu kaikki pintamateriaalit pois. Rakenteen ovat pääsääntöisesti olleet hyväkuntoisia. Kosteusvaurioituneita runkorakenteita on löytynyt vain pieniltä osilta. Vaurioituneet materiaalit on poistettu ja korvattu
uusilla.
Kosteusvauriot ovat johtuneet osittain painovoimaisen ilmanvaihtokanaviston ja vesikaton vuodoista ja osittain alkuperäiselle rakentamisajalle tyypillisistä rakenneratkaisuista. Lisäksi tiloissa ei ole ollut koneellista ilmanvaihtoa.
Kunnostamisen yhteydessä vanhat valurautaiset lattiakaivot on poistettu ja korvattu
uusilla nykyaikaisilla muovisilla lattiakaivoilla, jotka yhdistettiin oleviin muovisiin viemäriputkistoihin. Perheille tarkoitetussa puku- ja pesuhuoneessa ja saunassa oli seinäkiinnitteiset sähköpatterit ja lattiat olivat betonimaalilla maalattuja. Kunnostamisen
yhteydessä vanhat betonimaalit hiotaan pois ja tilojen lattiat laatoitetaan. Lämmitys
hoituu jatkossa lattialämmityksellä.
Tekninen toimi pyysi julkisesti tarjouksia kirvesmiestöiden suorittamisesta. tarjouspyyntö julkaistiin kunnan nettisivuilla, ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme yrittäjää. Tuntihinnaltaan edullisimman tarjouksen antoi T:mi Erkki Lassila. Lassilalla on laaja kokemus rakennustyön eri työvaiheista. Tekninen toimi voi käyttää T:mi Erkki Lassilaa eri rakennustyövaiheissa tarpeen mukaan.
Sillankorvan pesutilojen kunnostuksen huonetilaohjelmat:
Perhesauna:
- Vanhat seinä- ja kattopaneelit on purettu pois ja lattiapinnat on hiottu ja oikaistu.
- Vanha valurautainen lattiakaivo on poistettu ja tilalle on asennettu nykyaikainen
muovikaivo, johon lattian vesieristys saadaan tiivistettyä tiivistysrenkaalla.
- Lattioihin asennetaan vesieristys, lattialämmityskaapeli sekä lattialaatat.
- Seiniin on asennettu uusi alumiinipaperi, koolaukset sekä vaakatasoon on
asennettu paneeli.
- Kattoon on asennettu alumiinipaperi, koolaukset ja uusi paneeli.
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Saunan valaistukseksi asennetaan led-valot saunomista varten, sekä erilliset
valaisimet mikäli valaistusta tarvitaan esim. saunan huoltotilanteissa.
Saunan lauteet ja ovi uusitaan.

Perhesuihku:
- Suihkusekoittajien kiinnitysseinä on purettu kokonaan pois ja lattiapinnat on hiottu
ja oikaistu.
- Vanha valurautainen lattiakaivo on poistettu ja tilalle on asennettu nykyaikainen
muovikaivo, johon lattian vesieristys saadaan tiivistettyä tiivistysrenkaalla.
- Lattioihin asennetaan vesieristys, lattialämmityskaapeli sekä lattialaatat.
- Suihkusekoittajien kiinnitysseinä on rakennettu uudelleen, seinä vesieristetään ja
laatoitetaan.
- Suihkun muiden seinien uudehko paneeli maalataan pesuhuoneeseen
tarkoitetulla maalilla.
Perhepukuhuone:
- Vanhat seinä- ja kattoverhoukset on purettu pois ja lattiapinnat on hiottu ja
oikaistu.
- Lattioihin asennetaan lattialämmityskaapeli sekä lattialaatat.
- Seiniin uusitaan koolaukset sekä vaakatasoon asennetaan paneeli.
- Kattoon uusitaan koolaukset ja uusi paneeli.
- Väliovet sekä ulko-ovi uusitaan.
Erilliset miesten ja naisten pukuhuoneet:
- Vanhat puurunkoiset väliseinät ja kattoverhoukset on purettu pois. Lattialaatat on
purettu pois.
- Lattioiden kaadot tarkistetaan ja asennetaan uudet lattialaatat.
- Seiniin asennetaan vaakatasoon paneeli.
- Kattoon uusitaan paneeli.
- Ulko-ovet uusitaan.
Erilliset miesten ja naisten pesuhuoneet:
- Vanhat seinä- ja lattialaatat on purettu pois ja peruslaatta on kuivattu.
- Lattioiden kaadot tarkistetaan. Lattiat vesieristetään ja asennetaan uudet laatat.
- Seinät vesieristetään ja laatoitetaan.
- Kattoon uusitaan paneeli.
- Väliovet uusitaan.
Päärakennuksen kaikkiin pesutiloihin asennetaan koneellinen poistoilmanvaihto.
Pesutilojen jatkona olevasta keittokatoksesta poistetaan lyhyet väliseinät ja nykyiset
pöytätasot. Maanvaraiset pesubetonilaatat poistetaan ja perusmaa oikaistaan. Pesubetonilaatat asennetaan uudelleen takaisin. Alakattoon asennetaan harvalaudoitus.
Ulkoseinät laudoitetaan pystylaudoituksella. Alakatto ja kaikki katoksen seinät maalataan uudelleen. Pöytätasoksi asennetaan yksi pitkä taso ilman väliseiniä. Katoksessa
olevat sähköasennukset rakennetaan uudelleen uusitun pintalaudoituksen mukaan.
Miesten ja naisten wc-tilat:
- Vanhat seinä- ja kattopaneelit puretaan pois ja lattiapinnat hiotaan ja oikaistaan.
- Lattioihin asennetaan lattialaatat.
- Vanhat sähköpatterit uusitaan.
- Seiniin asennetaan uusi paneeli vaakatasoon.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kattoon asennetaan uusi paneeli.
Ulko-ovet uusitaan.
LV-kalusteet uusitaan

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy sillankorvan kunnostamissuunnitelman ja
päättää, että kunnostaminen toteutetaan esittelytekstin mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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18 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVASTA
Tekla
23.2.2017

Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Maakuntakaava on päätetty uudistaa vaiheittain; I Tuulivoima, II Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Kuultavana on vaihemaakuntakaavaehdotus III, joka käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua,
valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuurimaisema-alueita, seudullisesti merkittävien
energialaitosten ja bioenergian logistiikkaketjujen toimintaan liittyviä maankäytöntarpeita sekä puolustusvoimien alueita.
Suoluonnon osalta oli tavoitteena täydentää maakunnan soidensuojelualueiden verkostoa valtakunnalliset ja maakunnalliset täydennystavoitteet huomioiden sekä turvata suoluonnon säilyminen. Etelä-Pohjanmaan III maakuntakaavassa huomioidaan
vain Seinäjoen ja Jalasjärven luonnonsuojelualueet. Soidensuojeluntäydennysehdotuksen kohteille ei ole kaavassa ole osoitettu muuta maankäyttöä, mikä edistää kaavan tavoitetta soiden suojelu ja turvetuotannon yhteensovittamiseksi.
Turvetuotanto
Vaihemaakuntakaavassa III osoitetaan merkinnällä, EO-tu, turvetuotannossa olevat
sekä turvetuotantoon suunnitellut alueet, joilla on turvetuotannon ympäristölupa. Merkinnän kattamien alueiden pinta-ala on 26 400 ha.
Turpeennostoon soveltuvia alueet on osoitettu vaihemaakuntakaavassa tu-1 merkinnällä. Lähtökohtana kaavan valmisteluaineistoon valituille soille on ollut soiden tuotantokelpoisuus GTK:n tutkimusten perusteella. Uusia turvetuotantoalueita on kohdennettu soille, jotka ovat ojitettuja ja luonnontilaltaan muuttuneita soita, luonnontilaisuusluokassa 0 ja 1 olevia soita. Lisäksi kaavaan on otettu luonnontilaisuusluokan 2
soita, jotka tuottajien ilmoituksen mukaan on hankittu ennen periaatepäätöksen antamista 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 osoittamisen
edellytyksenä on, että turvetuotanto ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Naturaalueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja.
Tuotantokelpoinen pinta-ala on GTK:n aineistossa määritelty vähintään viiden hehtaarin 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 hakea ympäristölupaa turvetuotannon harjoittamiseen.
Turvetuotannon vaikutus vesien laatuun voi olla paikallisesti merkittävä, vaikka turvetuotannon osuus vesistöjen ravinnekuormituksesta on pieni. Turvetuotannon vesistövaikutuksia on maakuntakaavassa arvioitu 2. ja 3. jakovaiheen valuma-alueittain. Vesistövaikutusriskin monitarvearviointia tehtiin 2. ja 3. jakovaiheen valuma-aluille. Riskiluokkia muodostettiin yhteensä 4. Luokassa 4 suhteellinen vesistövaikutusriski on
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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 vesistövaikutusriskiluokkaan. 3. jakovaiheen valuma-alueista Evijärven lähivaluma-alue on suurimmassa riskiluokassa. Pienimpään riskiluokkaan on laitettu Kirsinpäkin ja Norijoen-Koivupäkin
valuma-alue. Välijoen yläosan valuma-alue on riskiluokassa 2.
Turvetuotantoon soveltuvien alueiden valinnassa on huomioitu alueiden tuotantovalmius painottaen valinnassa sellaisia suokohteita, jotka ovat jo turvetuottajien hallussa.
Lisäksi valinnassa on pyritty huomioimaan soiden sijaintia suhteessa turpeen tärkeimpiin käyttökohteisiin. Valuma-alueilla, joilla kuormitusta on vähennettävä, on turvetuotantoa osoittava merkintä pyritty kohdentamaan pinta-alaltaan suuremmille soille tai
soille, joiden läheisyydessä harjoitetaan turvetuotantoa.
Turpeenottoon soveltuvien soiden aineistoa ei ole rajattu kategorisesti suhteessa alueiden 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 maanpeite
ja maankäyttömuodot.
Kaavaluonnoksessa on osoitettu turvetuotantoon soveltuvina alueina 284 suota, joiden tuotantokelpoinen pinta-ala on yhteensä 18 000 ha. Evijärven kunnan alueelle on
osoitettu 13 uutta turvetuotantoon soveltuvaa suota. Karttatarkastelun perusteella Evijärveen laskevan Kirsinpäkin valuma-alueelle on merkitty Isoneva 1 ja Heinämaanneva sekä Ähtävänjoen alaosan valuma-alueelle Teerineva I. Kerttuanjärven valumaalueella 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. Maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi on inventoitu Evijärven - Kerttuanjärven sekä
Välijoen kulttuurimaisemat. Vuonna 2013–2014 tehdyn inventoinnin perusteella rajaukseen otetaan mukaan laajemmin Kerttuanjärven rannoille sijoittuvat drumliinit
sekä kokonaisuuteen kuuluvat peltoalueet. Ähtävänjoen varressa rajaus keskitetään
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Timosen kulttuurimaiseman ydinalueeseen ja metsäistä jokivartta rajataan pois. Välijoen maisema-aluetta on hieman muutettu vuonna 2014 tehdyn inventoinnin yhteydessä.
Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on poistettu Särkikylän kulttuurimaisema, Sauna-ahon talot, Kivijärven talot sekä Ala-Kniivilän kulttuurimaisema-alue.
Uuden maakuntakaavamääräyksen mukaisesti maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon luonnon - ja kulttuurimaiseman arvot. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin sekä rakennusten sopeuttamiseen rakennustavaltaan maisemaan on kiinnitettävä huomiota.
Muut
Vaihemaakuntakaavassa III ei ole osoitettu bioenergialaitosta eikä energiapuunterminaalia 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 tyydyttävässä 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
tila.
Evijärven kunta on käynnistänyt Evijärven kunnostushankkeen vuonna 2016. Tavoitteena on parantaa järven vedenlaatua ja virkistysarvoa. Kesällä 2016 otettujen vesinäytteiden 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. Karttatarkastelun perusteella tuotantoalueeksi osoitettu Isoneva 1 (3637) sijaitsee Kirsinpäkin valuma-alueella. Samoin Heinämaannevan alueelle (3684) ei tule osoittaa uutta turvetuotantoa. Heinämaannevan kuivatusvedet laskevat Heinämaanojaa pitkin Kniivilänlahteen 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) turvetuotantoalueen perustamiseksi Teerinevan alueelle. Päätöksen mukaisesti Teerinevalle 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. Ympäristönsuojeluohjeen mukaisesti uusilla alueilla etäisyys asutukseen tulee olla vähintään 500 m.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Terhi Kultalahti poistui yhteisöjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.50–20.05
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19 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
23.2.2017

Kuntalain 51 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t 7, 9, 13, 17, 19, 20–21, 31
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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20 § VEDENOSTOSOPIMUSEHDOTUS LAPPAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN KANSSA
Khall § 34
29.3.2016

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Kunnanhallitus nimesi työryhmän neuvottelemaan talousveden ostosopimuksen uusimisesta 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 tekijästä. Hinnan muodostavat kerran vuodessa maksettava kiinteä perusmaksu ja kahdesta 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 mukaisesti.
Lappajärven vesiosuuskunta on esittänyt veden ostohinnaksi edellä mainitulla vuosittaisella minimiostomäärällä 0,9 €/m³ (alv 0%) ja sopimuskaudeksi 10-15 vuotta. Uudessa 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 vuoden sopimuskauden mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044-7699 550 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
__________

Tekla
23.2.2017

Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on jatkanut neuvotteluja vedenostosopimuksen uudistamiseksi Lappajärven vesiosuuskunnan kanssa.
Uusi vedenostosopimus tarkoittaa Lappajärven vesiosuuskunnalle uuden vedenpuhdistuslaitteiston hankintaa uudelle Lierojanmäen vesilaitokselle. Uusi sopimus vedentoimituksen osalta astuu voimaan kun Lierojanmäen vesilaitos on käyttökunnossa.
Vanha sopimus on voimassa siihen saakka.
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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 kallista.
Tällä hetkellä Evijärven vesilaitos pumppaa pohjavettä Hietakankaalta ja Heitinkankaalta. 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 raudan 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 käyttäjille.
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 sopimusehdotuksessa 10 § 4 kappaleeseen muutosta, siten että kappaleen lause ”Jos ostajan
vedenkulutuksessa tapahtuu vuoden 2020 jälkeen ennalta arvaamaton, ostajan asiakkaista riippuva merkittävä muutos, voidaan vuosittaisesta minimiostomäärästä poiketa enintään 15 % ilman erillistä korvausta.” muutetaan seuraavaksi ”Jos ostajan vedenkulutuksessa tapahtuu ennalta arvaamaton, ostajan asiakkaista riippuva merkittävä muutos, voidaan vuosittaisesta minimiostomäärästä poiketa enintään 15 % ilman 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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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 15–16, 18–20

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 17

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

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Tekninen lautakunta
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
fax: 06-765 1682
Oikaisuvaatimus, pykälät: 17
Hankintaoikaisu, pykälät:

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
ja sen alkaminen
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö ja toimittaminen
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET
Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
valitusaika
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:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
(PL 204, 65101 Vaasa)
Vaihde 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.
Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen,
osoite

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika 30

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:
ja toimittaminen
- 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 asiamiehensä
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-/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 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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1

) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle
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