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1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 1 
22.1.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 2 
22.1.2018 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § 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. 
 
Käsittelyyn otetaan hyötykäyttöasemaan liittyen valtuustoaloite § 13. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyin muutoksin. 

 

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 3 
22.1.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Jorma Tolonen. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Jorma Tolonen. 
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4 § PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

Khall § 4 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja laitetaan nähtäville yleiseen 
tietoverkkoon kunnan verkkosivulle, kun pöytäkirja on tarkastettu (KuntaL 140 §). 
 
Samaa noudatetaan soveltuvin osin myös viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin 
päätöksiin. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat 
laitetaan nähtäville kunnan verkkosivulle pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 
 
Viranhaltijapäätökset laitetaan soveltuvin osin nähtäville kunnan verkkosivulle. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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5 § KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN VUONNA 2018 

Khall § 5 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja kunnanhallituksen 
laskut vuonna 2018 hyväksyy kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja sivistystoimenjohtaja 
Päivi Lappinen. Kunnanjohtajan laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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6 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2018 

Khall § 6 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokouk-

sessa kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja kat-
soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta-
jalle esityksen sen pitämisestä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää vuonna 2018 kokouksensa 
pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin klo 17.00 kunnanhallituksen huo-
neessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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7 § VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

Khall § 7 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020. 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion valmistelu- ja 
täytäntöönpano-ohjeista. 
 
Liitteenä on vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2018 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita lautakuntien ja viran-/toimenhaltijoiden on 
noudatettava. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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8 § KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITEL-
MAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 8 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 talousarvion vuodelle 2018. 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvi-
oon perustuvat käyttösuunnitelmansa vastuualueittain. 
 
Liitteenä on kunnanhallituksen vuoden 2018 käyttösuunnitelma. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kunnanhalli-
tuksen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2018. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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9 § KUNNANVIRASTON SULKUAJAT VUONNA 2018 

Khall § 9  
22.1.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
  

Suomessa heinäkuu on perinteisesti lomakuukausi. Monet virastot ja kunnat sulkevat 
toimistonsa heinäkuuksi lomien keskittämiseksi hiljaisimpaan aikaan. Evijärvelläkin 
kunnanvirasto on ollut perinteisesti suljettuna heinäkuussa ja joulun välipäivinä henki-
löstön vuosilomien keskittämiseksi. Lomien keskittäminen osaltaan tehostaa toimin-
taa ja parantaa kunnanviraston palveluita talon ollessa auki. 
 
Vuonna 2017 Evijärven kunnantalo oli suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 
26.5.2017 sekä 3.7. – 28.7.2017 sekä 27.12 – 29.12.2017. Sulkuaikoihin keskitetään 
henkilöstön vuosilomia. 
 
Kunnanviraston sulkuajoiksi on suunniteltu helatorstain jälkeisenä perjantaina 
11.5.2018, kesällä 2.7. – 27.7.2018, sekä joulun välipäivinä 27.12 – 28.12.2018. Näi-
hin päiviin keskitetään vuosilomia. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunnantalo  
pidetään suljettuna 11.5.2018, 2.7. – 27.7.2018 ja 27.12 – 28.12.2018. Sulkuaikoihin 
keskitetään henkilöstön vuosilomia. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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10 § VALTUUSTON 18.12.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 10 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

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

 
Kuntalain 96 §: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 18.12.2017 teke-
mät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimi-
valtaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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11 § KUNNAN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.12.2017 TILANTEEN MUKAAN 

Khall § 11 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kunnalla oli 31.12.2017 erääntyneitä saatavia yhteensä 44 588,12 € seuraavasti: 
 
   31.12.2016  31.12.2017 
 - Yleislaskut  4 063,65 €  2 911,08 € 
 - Vuokrat  11 217,40 €  7 579,46 € 
 - Sivistystoimen laskut 9 518,26 €  5 904,57 € 
 - Vesilaskut  21 464,90 €  28 174,05 € 
 - Vesihuollon laskut 18,96 €  18,96 € 
 
 Yhteensä:  46 283,17 €  44 588,12 € 
 
 Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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12 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 
 
Khall § 12 
22.1.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Asevelvollisuuslain 22 § mukaan kunnassa pidettäviä kutsuntoja varten on nimettävä 
kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja hänelle varahenkilö.  
 

 Jäseneksi ja varajäseneksi tulee, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on tietoa kut-
sunnanalaisten olosuhteista. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osak-
kaana tai jäsenenä. 
 
Kunnan edustaja on ilmoitettava Pohjanmaan aluetoimistolle 31.3.2018 mennessä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan vuosille 
2018 - 2021 edustajansa ja hänelle varaedustajan.  
 
Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti esitti Evijärven edustajaksi kunnanval-
tuuston puheenjohtajaa Juha Alkiota ja varaedustajaksi kunnanhallituksen puheen-
johtajaa Terhi Kultalahtea. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Evijärven edustajaksi valittiin kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Juha Alkio ja varalle kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi 
Kultalahti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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13 § VALTUUSTOALOITE/JARKKO PAHKAKANGAS YM. 
 
Khall § 13 
22.1.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Pukkilantien varteen on suunniteltu uutta hyötykäyttöasemaa. Uuden hyötykäyttöase-
man sijainnista on tehty kirjallisesti 18.12.2017 päivätty valtuustoaloite. Aloitteessa 
tuodaan esille Pukkilantien alueen epäedullisuus uudelle hyötykäyttöasemalle.  
 
Kyseiselle Pukkilantien varteen suunnitellulle hyötykäyttöaseman paikalle on teetetty 
maaperätutkimus mahdollisen pilaantuneen maa-aineksen määrittämiseksi. Maape-
rätutkimuksia on nyt tehty yhteensä 3 kappaletta. Kahdesta ensimmäistä tutkimuk-
sesta toinen oli kunnan teettämä tutkimus ja toinen oli yksityisen henkilön toimesta 
tehty tutkimus. 
 
Aloitteessa Pukkilantien alueen epäedullisuutta perustellaan seuraavilla kolmella pää-
kohdalla: 
 
• Pukkilantien alue on valmiiksi ahdas nykyvaatimusten täyttävän hyötykäyttöase-

man rakentamiseksi. Tulevaisuudessa pyritään entistä enemmän tehostamaan 
lajittelua ja vähentämään loppusijoitettavan kaatopaikkajätteen määrää. Tämän 
vuoksi erikseen lajiteltavien jakeiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa, joka vaatii 
asemalta yhä enemmän tilaa ja laajennusmahdollisuutta.  
 

• Pukkilantien alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Nissinkankaan pu-
rurata sekä Nissinkankaan asuntoalue, eikä ole mielekästä tai tarkoituksenmu-
kaista sijoittaa jätteidenkäsittelytoimintaa lähivirkistys- ja asuntoalueiden välittö-
mään läheisyyteen. 
 

• Pukkilantien alueen maaperä on tutkimusten mukaan aiemman maankäytön 
vuoksi pilaantunut raskasmetalleilla. Maaperän kunnostamisesta voi tulla useiden 
kymmenien tuhansien eurojen lisälasku, mikäli niitä joudutaan poistamaan hyöty-
käyttöaseman takia. Tämä raha olisi mielekkäämpää käyttää esimerkiksi uuden 
hyötykäyttöaseman perustamiskustannuksiin sellaiselle alueelle joka ei vaadi kal-
lista massanvaihtoa. 

 
Valtuustoaloitteessa on esitetty edellä esitellyillä toimenpiteillä, että Evijärven kunta 
ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen uuden hyötykäyttöaseman sijainniksi Pukkilan-
tien vaihtoehtoa paremmin soveltuvia vaihtoehtoja. 
  
Vastineet valtuustoaloitteessa esitettyihin epäedullisuuksiin Pukkilantien alueesta: 
 
• Evijärven kunta omistaa Pukkilantien varresta kyseisen maa-alueen, jolle Ab Eko-

rosk Oy:n on tehnyt alueen käytöstä havainnekuvan. Tehdyn havainnekuvan mu-
kaan hyötykäyttöasema voidaan alueen leveyden ja pituuden puolesta alueelle 
hyvin rakentaa. Kunnan omistama maa-alue mahdollistaa hyötykäyttöaseman jat-
kamisen tarpeen mukaan pituussuunnassa. Näin ollen aluetta on tarvittaessa 
mahdollisuus tulevaisuudessa myös laajentaa pituussuunnassa jos sille tarvetta 
ilmenee. 
 

henkilötieto peitetty valitusajan jälkeen
Korostus
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Pururadan välitön läheisyys mahdollistaa sen, että hyötykäyttöasemalle ei tarvitse 
rakentaa uutta erillistä odotusaluetta. Henkilöautojen ei näin ollen tarvitse perä-
kärryineen ja kuormineen odottaa Pukkilantiellä, koska pururadan paikoitusalue 
voi toimia hetkittäin odotusalueena.  
 

• Hyötykäyttöasema ja siellä käsiteltävät tavarat eivät aiheuta haittaa Nissinkan-
kaan pururadalle tai asuinalueelle. Hyötykäyttöasema asemoituu alueelle siten, 
että pururata ei kulje hyötykäyttöaseman vierestä, eikä hyötykäyttöasemalla va-
rastoida hajuhaittaa aiheuttavia jätteitä. Nissinkankaan asuntoalue sijaitsee lähim-
millään vähintään 300 metrin etäisyydellä paikasta, johon hyötykäyttöasemaa ol-
laan rakentamassa. Tällä hetkellä väliin jää leveälti iäkästä havumetsää, joten 
suoraa näköyhteyttä ei hyötykäyttöasemalle tule. Tulevaisuudessa on kuitenkin 
mahdollista, että puustoa väliin jäävältä alueelta poistetaan, mutta suoran puutto-
man alueen syntymistä välimaastoon voidaan pitää epätodennäköisenä. Nissin-
kankaan asemakaavan mukaan Pukkilantietä lähinnä olevista tonteista Pukkilan-
tien suuntaan on noin 40 - 100 metriä leveä puustoinen alue, jossa avohakkuu on 
kokonaan kielletty. Puustoinen alue toimii samalla suojavyöhykkeenä. 
 

• Pukkilantien alueen pilaantuneen maaperän kunnostamisesta tulee kunnalle kus-
tannuksia. Ely-keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvas-
taavan vaateesta alueelle on tehtävä puhdistussuunnitelma ja puhdistettava alue 
sen tulevasta käytöstä riippumatta. Kunnalle tulee alueen puhdistamisesta kus-
tannuksia, vaikka hyötykäyttöasemaa ei alueelle rakennettaisikaan. Kustannukset 
ovat korkeammat jos hyötykäyttöasema rakennetaan toisaalle. Tällöin suunnitte-
lun ja pintamaiden kuorinnan suhteen tehdään työ kahteen kertaan.  

 
Valtuustoaloitteessa on esitetty edellä esitellyillä toimenpiteillä, että Evijärven kunta 
ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen uuden hyötykäyttöaseman sijainniksi Pukkilan-
tien vaihtoehtoa paremmin soveltuvia vaihtoehtoja. 
  
Kunta on selvittänyt useiden mahdollisten paikkojen soveltuvuutta hyötykäyttöase-
man uudelleen rakennuspaikaksi. Lähtökohtana selvityksissä olivat erityisesti kunnan 
jo omistamat maa-alueet. Selvityksessä on käyty läpi seuraavia neljää vaihtoehtoista 
rakennuspaikkaa: kiinteistöllä nro 52-401-7-351 Pukkilantien varrella, kiinteistöllä nro 
52-401-1-321 kantatie 63 varrella, kiinteistöllä nro 52-401-1-2/3264 vanhan kaatopai-
kan läheisyydessä ja kiinteistöllä nro 52-402-3-84 Kuuselantien varrella. 
 
Vaihtoehtoisista paikoista on käyty keskustelua myös Ab Ekorosk Oy:n henkilöstön 
kanssa. Ab Ekorosk Oy:n edustajat kävivät tutustumassa jokaiseen tässä edellä mai-
nittuun vaihtoehtoiseen paikkaan tiistaina 23.5.2017.  
 
Ab Ekorosk Oy:n kannanoton (26.5.2017) mukaan: ”uusi hyötykäyttöasema tulisi ra-
kentaa kiinteistölle 52-401-7-351 Pukkilantien varteen. Perusteluina kyseiselle sijainti-
paikalle on ensisijaisesti keskeinen sijainti asutukseen ja kunnan keskustaan nähden. 
Lisäksi Ekorosk katsoo, että asema tulisi liittää vesijohtoverkostoon ja tämä on saa-
mamme tiedon mukaan toteutettavissa kyseisessä sijaintipaikassa. 
 
Hyötykäyttöasema tulee myös liittää sähkönjakeluverkkoon. Pukkilantien heikko 
kunto suunnitellun aseman kohdalla on pieni huolenaihe, ja tulisi mahdollisuuksien 
mukaan korjata.”  
 
Pukkilantien heikon kunnon osalta Ely on parantanut tien kuntoa syksyn 2017 aikana. 
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 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei aloite anna aihetta jatkotoi-

menpiteisiin. 
 

Keskustelun kuluessa Jorma Tolonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää edetä asi-
assa yllämainitun valtuustoaloitteen pohjalta. Marita Huhmarsalo kannatti ehdotusta. 

 
Jari Anttikoski kannatti kunnanjohtajan pohjaesitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Tolosen ehdo-
tusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kul-
talahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma To-
lonen). 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen ja päätti, ettei aloite 
anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. 
 
Jorma Tolonen ja Marita Huhmarsalo jättivät asiasta eriävän mielipiteen (kirjallisesti 
liitteenä) 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044-3699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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14 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN UUDELLEENRAKENTAMINEN  
 
Tekla 37§ 
27.4.2017  Evijärven hyötykäyttöasema sijaitsee Vattuahon teollisuusalueella kiinteistöllä Poh-

jantie 1 52–401–2-330. Teollisuusalueen keskellä kulkee Kärritie, jonka varrella hyö-
tykäyttöasema sijaitsee. Kärritiellä hyötykäyttöasemalle pääsyä jonottavat henkilöau-
tot peräkärryineen aiheuttavat ongelmia varsinkin kuorma-autoliikenteelle, jotka ovat 
tuomassa tai hakemassa raaka-aineita tai valmiita tuotteita alueen yrityksiltä. 

 
Nykyisen hyötykäyttöaseman muoto ei mahdollista aseman muuttamista toimivam-
maksi.  
 
Hyötykäyttöaseman siirtämisestä toisaalle on keskusteltu jo pitkään, joten vuoden 
2017 talousarvion investointiosaan on varattu rahaa hyötykäyttöaseman siirtämiseksi. 
 
Nykyisen hyötykäyttöaseman rakenteita ei voi käyttää uudelleen kuin pieneltä osin, 
joten oikeampi termi olisi keskustella hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisesta.  
 
Uudelleenrakentamalla hyötykäyttöasema toisaalle, vapautuisi nykyinen maa-alue 
johonkin muuhun teollisuutta- ja yritystoimintaa palvelevaan käyttöön. 
 
Mahdollisia uusia paikkoja hyötykäyttöasemalle on kartoitettu eri puolilta kirkonkylää 
ja sen lähialuetta. Vaihtoehtoisia paikkoja on selvityksissä ollut muutamia mm. Des-
tian omistama louhosalue kalliokankaan läheisyydessä, kalliokankaan vanha kaato-
paikka-alue sekä nykyiseltä teollisuusalueelta jokin toinen paikka.  
 
Sopivin uusista vaihtoehdoista olisi kunnan jo omistamalla maa-alueella Pukkilantien 
varressa, pururadan parkkialueesta nuorisoseuran suuntaan. Kiinteistö on nimeltään 
Timberbacka N:o 52-401-7-351. Kyseinen alue on aikoinaan toiminut Evijärven ener-
gialaitoksen varastoalueena, mutta nykyisellään alue on pusikoitunut ja lähes um-
peen kasvanut.  
 
Hyötykäyttöasema voitaisiin rakentaa Pukkilantien suuntaisesti ja mahdollisimman 
lähelle tietä, huomioiden tienpitäjän, eli ely-keskuksen vaatimukset asiassa. Hyöty-
käyttöaseman uudesta paikasta on keskusteltu myös ekoroskin kenttäesimies Mats 
Koivusalon kanssa. Koivusalon näkemyksen mukaan esitetty paikka Pukkilantien var-
rella sopisi hyvin hyötykäyttöaseman uudeksi paikaksi. 
 
Liikennöinti alueelle tapahtuisi mahdollisesti pururadan parkkialueen kautta, jolloin 
uutta liittymää alueelle ei tarvitsisi anoa. Lisäksi pururadan parkkialue toimisi odotus-
alueena, mikäli samanaikaisia käyttäjiä hyötykäyttöasemalla olisikin useampia. 
 
Alueen maaperä on pääosin moreenipitoista maata, joten lähtökohtaisesti se soveltuu 
rakentamiseen hyvin. 
 

 Kyseinen alue on kokonaisasemakaavassa asuin- ja pientalokorttelin n:o 403 etelä-
puolella ja alue on kaavoitettu VR, eli virkistys- ja ulkoilualueeksi. Pukkilantien vastak-
kainen puoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi. 

 
 Mikäli hyötykäyttöasema siirto toteutettaisiin, täytyisi alueen kaavoitus muuttaa hyöty-

käyttöaseman toimintaan sopivaksi.  
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 Liitteessä 3 on kaavaote, kiinteistörekisteriote sekä ilmakuva, jossa näkyy kiinteistö-
jen rajat. Jokaiseen liitteen kuvaan on hahmoteltu uusi hyötykäyttöaseman paikka. 

 
Talousarvion investointiosaan varatun määrärahan suuruuden perusteella päätös-
valta investoinnista kuuluu lähtökohtaisesti kunnanhallitukselle. Lisäksi voimassaole-
van hallintosäännön mukaan kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyötykäyttöaseman uu-
delleenrakentamista Pukkilantien varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta 
nuorisoseuran suuntaan. Edellä mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seu-
raavaa kunnanhallitukselle:  
 
1. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttöasemaa palvelevaksi alueeksi.  
 

2. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouk-
sia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 
 

3. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

 
4. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-

man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 92 
2.5.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Hyötykäyttöasema uudelleenrakennetaan Pukkilantien 

varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta nuorisoseuran suuntaan. Kunnan-
hallitus: 

 
1. hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman uudelleenraken-

nuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen siten, että korttelin 
403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyötykäyttöasemaa pal-
velevaksi alueeksi,  
 

2. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouksia ja päättä-
mään kaavoitustyön tilaamisesta, 
 

3. käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja valtuuttaa teknisen 
toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenrakentaminen edellä 
tässä pykälässä esitettyyn paikkaan ja  
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4. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöaseman rakentami-
sesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaavoituksen sal-
liessa on mahdollista. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti asian pöydälle jättämistä. Terhi Kultalahti ja Pertti 
Vesala kannattivat ehdotusta. Kukaan ei vastustanut ehdotusta. 

 
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 

 
Tekla  
30.5.2017  Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisessa Pukkilantien varteen on tuotu esille 

seikkoja, joiden vuoksi asiaan on tehty lisäselvityksiä.  
 
 Kyseisellä paikalla Pukkilantien varressa on aikoinaan varastoitu sähköpylväitä. Kyl-

lästetyistä sähköpylväistä on mahdollisesti liuennut maaperään haitallisia aineita. Jos 
maaperässä todetaan liiallinen määrä haitallisia aineita, on mahdollista, että alueelta 
poistettavan maa-aines joudutaan kuljettamaan laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa 
pilaantuneita maa-aineksia. Tästä voi aiheutua kunnalle merkittäviä lisäkustannuksia. 

 
 Asiasta on oltu yhteydessä ELY-keskuksen ympäristövahinkojen asiantuntija Ilkka 

Närheen. Närhen mukaan sähköpylväiden varastointi itsessään ei suoraan aiheuta 
maaperän tutkimistarvetta, mikäli kyseisen alueen maaperää ei millään lailla muokata 
tai oteta merkittävään käyttöön. 

 
 Muutoin alueelta on otettava maaperänäytteet, josta saatujen tulosten perusteella 

määritetään maaperän pilaantuneisuus ja maanvaihdon tarpeellisuus. 
  
 Teknisen lautakunnan 27.4.2017 tekemän päätöksen jälkeen on herännyt voimakkai-

takin keskusteluja hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisesta Pukkilantien varteen 
pururadan läheisyyteen. Keskusteluissa on tullut esiin mm. epäilyjä hyötykäyttöase-
man soveltuvuudesta virkistysalueen välittömään läheisyyteen, sekä Pukkilantien riit-
tämättömästä leveydestä. 

  
 Hyötykäyttöasemalla varastoidaan pääosin kierrätys- tai polttokelpoista tavaraa, ei 

mätänevää jätettä. Näin ollen hyötykäyttöaseman ei aiheuta kaatopaikoille tyypillisiä 
hajuhaittoja. Mikäli hyötykäyttöasema rakennettaisiin pururadan läheisyyteen, ei se 
tulisi aiheuttamaan muutostarpeita tai käyttörajoitteita pururadan käytölle. Etuina olisi 
kuitenkin jo valmiina oleva liittymä ja mahdollisuus käyttää pururadan paikoitusaluetta 
mahdollisena odotusalueena. 

 
 Pukkilantien varrelle on kaavoitettu omakotitalotontteja, joista lähimpänä pururataa 

oleville kahdelle okt tontille on huomioitu tieliittymä Pukkilantieltä. Mikäli tämä liittymä 
voitaisiin rakentaa teollisuusliittymänä, voisi hyötykäyttöasemalta poistua tätä toista 
liittymää käyttäen. Tämä osaltaan vähentäisi pururadan paikoitusalueen käyttöä hyö-
tykäyttöaseman tarpeisiin. 

 
 Kunnanhallituksen 2.5.2017 asiasta käymän keskustelun jälkeen on selvitetty lisää 

muita mahdollisia paikkoja hyötykäyttöaseman uudelleen rakennuspaikaksi. Selvityk-
sessä on ollut pääosin kunnan jo omistamat maa-alueet. Pukkilantien varren lisäksi 
yksi vaihtoehto on ollut kiinteistö, jolla sijaitsee vanhan kaatopaikka. Hyötykäyttöase-
maa ei kuitenkaan voi rakentaa samaan kohtaan vanhan kaatopaikan kanssa, vaan 
vanhasta kaatopaikasta ajettaisiin ohitse kohti heinämaata.  
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Alun perin mietittäessä hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamispaikkaa on pyritty 
siihen, että hyötykäyttöaseman etäisyys ei saisi olla liian kaukana keskustan alu-
eesta. Vanhan kaatopaikan takana olevan paikan etäisyys kantateiden 63 ja 68 ris-
teyksestä on n. 3,5 km. Tähän kohteeseen rakennettaessa mahdollisia lisäkustan-
nuksia voi syntyä Heinämaantien leventämisestä n. 350 metrin matkalta.  
 
Yksi vaihtoehdoista on ollut vanhan Kauhavantien varrella oleva kunnan omistama 
kiinteistö. Kyseiselle kiinteistölle ajettaisiin siis vanhaa, päällystettyä Kauhavantietä 
pitkin. Paikan etäisyys kantateiden 63 ja 68 risteyksestä on n. 4,7 km. Alueella esiin-
tyy maanpinnalla olevaa kalliota, joten ilman tarkempia tutkimuksia on mahdollista, 
että alueella täytyisi suorittaa kallionlouhintaa perusmaan tasaamiseksi. 
 
Yksi keskusteluissa olleista uusista hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikoista 
on jo kertaalleen selvitetty alue. Kyseinen alue on kiinteistö Ampumarata 52-401-1-
321, josta nykyinen omistaja käy kauppaa uuden ostajan kanssa. Mikäli kunta käyt-
täisi etuosto-oikeutta, olisi hyötykäyttöaseman uudelleen rakentaminen kyseiselle 
kiinteistölle mahdollista.   

 
Vaihtoehtoisista paikoista on käyty keskustelua myös Ab Ekorosk Oy:n henkilöstön 
kanssa. Ab Ekorosk Oy:n edustajat kävivät tutustumassa jokaiseen tässä edellä mai-
nittuun vaihtoehtoiseen paikkaan tiistaina 23.5.2017.  
 
Ab Ekorosk Oy:n antaman ja 26.5.2017 päivätyn kirjallisen lausunnon mukaan uusi 
hyötykäyttöasema tulisi rakentaa Pukkilantien varteen kiinteistölle Timberbacka N:o 
52-401-7-351. Perusteluina kyseiselle sijaintipaikalle Ab Ekorosk Oy esittää sen kes-
keistä sijaintia asutukseen ja kunnan keskustaan nähden. Lisäksi Ab Ekorosk Oy kat-
soo, että asema tulisi liittää vesijohtoverkostoon, sekä sähkönjakeluverkkoon. Pukki-
lantien varressa kulkee vesijohtoverkosto, joten rakentamiskustannukset tältä osin 
olisivat varsin kohtuulliset. Lausunnossaan Ab Ekorosk Oy pitää kuitenkin pienenä 
huolenaiheena Pukkilantien heikkoa kuntoa suunnitellun hyötykäyttöaseman koh-
dalla. Kyseinen Pukkilantie kuuluu ely-keskuksen hallinnoimiin teihin. 
 
Mikäli hyötykäyttöasema uudelleenrakennettaisiin Pukkilantien varteen kyseiselle 
kiinteistölle Timberbacka N:o 52-401-7-351, tulisi Ab Ekorosk Oy:n mielestä hyöty-
käyttöaseman sisään- ja ulosajo tapahtua eri päädyistä.  

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyötykäyttöaseman uu-
delleenrakentamista Pukkilantien varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta 
nuorisoseuran suuntaan. Edellä mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seu-
raavaa kunnanhallitukselle:  
 
1. Kyseessä olevalle alueelle tehdään maaperätutkimus, jonka perusteella mahdolli-

set maanvaihdon kustannukset tarkentuvat. 
 
2. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttöasemaa palvelevaksi alueeksi. Korttelin 403 viimeinen AO-tontti 4 muute-
taan kortteli 403 tontin 3 ja uuden hyötykäyttöaseman väliin suojavyöhykkeeksi. 
Kaavoituksella pyritään kehittämään myös alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä. 
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3. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouk-
sia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 
 

4. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

 
5. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-

man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 117 
5.6.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Hyötykäyttöasema uudelleenrakennetaan Pukkilantien 

varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta nuorisoseuran suuntaan. Edellä 
mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seuraavaa kunnanhallitukselle:  
 
1. Ensimmäisenä toimenpiteenä teetetään maaperätutkimus kyseessä olevalle alu-

eelle, jonka perusteella mahdolliset maanvaihdon kustannukset tarkentuvat.  
 
2. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttöasemaa palvelevaksi alueeksi. Korttelin 403 viimeinen AO-tontti 4 muute-
taan kortteli 403 tontin 3 ja uuden hyötykäyttöaseman väliin suojavyöhykkeeksi. 
Kaavoituksella pyritään kehittämään myös alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä. 
 

3. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouk-
sia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 
 

4. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

 
5. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-

man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 

 
Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisessa huomioidaan Pukkilantien kunto. ELY-
keskuksen suunnitelmissa on tien perusparannus ja uudelleenpäällystys jo tulevana 
kesänä. 

 
Khall § 14 
22.1.2018 Kunnanhallituksen päätöksen § 117 5.6.2017 mukaan Pukkilantien varrella mahdolli-

selle uudelle hyötykäyttöaseman paikalle on teetetty maaperätutkimus mahdollisen 
pilaantuneen maa-aineksen määrittämiseksi. Maaperätutkimuksia on nyt tehty yh-
teensä 3 kappaletta. Kahdesta ensimmäistä tutkimuksesta toinen oli kunnan teettämä 
tutkimus ja toinen oli yksityisen henkilön toimesta tehty tutkimus. 
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 Maanäytteistä analysoitiin raskasmetallien määrät, mm arseeni-, kadmium- ja kupari 

pitoisuudet. Noiden kahden tutkimuksen tulokset poikkesivat raskasmetalliarvoiltaan 
hieman toisistaan.  
 
Molemmat tutkimukset osoittivat, että pahemmin pilaantunutta maa-ainesta, eli kor-
keimmat raskasmetallipitoisuudet rajoittuvat tietylle alueelle. Muun alueen raskasme-
tallipitoisuudet ovat hieman pienempiä. 
 
Tutkitun alueen tuloksista ja tulosten mukaan aiheutuvista mahdollisista velvoitteista 
neuvoteltiin Ely-keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaa-
van kanssa. Tehtyjen tutkimusten perusteella edellä mainittu Ely-keskuksen henkilö 
esitti vaateen, että pilaantuneet maa-ainekset tulee poistaa joka tapauksessa, vaikka 
kyseiselle alueelle ei hyötykäyttöasemaa rakennettaisikaan.  
 
Ely-keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan vaatimuk-
sesta alueelta teetettiin kolmannet, tarkentavat maaperätutkimukset samalla yrityk-
sellä kuin kunnan ensimmäiset tutkimukset teetettiin. Ennen kolmannen maaperätut-
kimuksen suorittamista yritys oli suoraan yhteydessä Ely-keskukseen, josta tutkija sai 
tarkat ohjeistukset miten ja mistä kohdista kolmannet näytteet tulee ottaa ja missä 
laajuudessa ne täytyy raportoida. 
 
Kolmannet maaperätutkimukset osoittivat tarkemmin, mikä alue oli pilaantunutta ja 
mikä osa alueesta oli pahemmin pilaantunutta. Kolmannen tutkimuksen tutkimusra-
portti lähetettiin Ely-keskukseen kommenteille.  
 
Geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan henkilön mukaan maa-
perän pilaantuneisuuden puhdistus täytyy toteuttaa ympäristönsuojelun ja jätelain 
vaatimusten mukaisesti. Hyötykäyttöaseman perustamiselle esitettyyn paikkaan ei 
ole ympäristön pilaantuneisuuden suhteen mitään estettä. 

  
Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2007 mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden perusar-
viointi voidaan suorittaa vertaamalla todettuja raskasmetallipitoisuuksia VNa:n 
214/2007 mukaisiin ohjearvoihin, mikäli: 
- kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä 
talousvetenä 
- kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien tuotantoa tai muuta elintarvikkeiden 
tuotantoa 
- kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa 
- kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa 
- kohteessa ei ole asuinrakennuksia ja maaperässä ei esiinny merkittäviä määriä 
herkästi haihtuvia yhdisteitä 
- kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja 
- haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää 
 
Tutkimustulosten perusteella alueella on osittain kunnostustarve. Pilaantuneeksi arvi-
oidun alueen koko on n. 700 m2. Pilaantunutta maata arvioidaan olevan n. 15 cm ker-
ros. Tällöin pilaantuneen maan määrä olisi n. 110 m3, eli painoltaan n. 150 tonnia. 
Muilta osin kiinteistöllä ei ole kunnostustarvetta ja pintamaita voidaan käyttää esim. 
hyötykäyttöaseman ympäristörakenteisiin. 
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Tutkimustuloksen perusteella tehdyn arvion mukaan 150 tonnin pilaantuneen maa-
aineksen kuljetus tarkoittaa karkeasti 4 rekkayhdistelmällistä. Ennen kuljetusta pi-
laantuneille maa-aineksille tehdään vielä erillinen kaatopaikkakelpoisuuskoe. Osaa 
alueella olevasta pilaantuneesta maa-aineksesta voidaan hyödyntää hyötykäyttöase-
maa rakennettaessa. Jos maa-aines osoittautuu alkuperäistä arviota vähemmän pi-
laantuneeksi, sitä voidaan käyttää rakentamisesta enemmän, jolloin sitä ei tarvitse 
kuljettaa pois. Tämä pienentää kunnalle pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä ai-
heutuvia kustannuksia.  
  
Lievästi pilaantuneen maa-aineksen vastaanottomaksu on erään toimijan hinnaston 
mukaan luokkaa 5 – 30 €/tonni (alv 0%) ja voimakkaasti pilaantuneen maa-aineksen 
vastaanottomaksu olisi 30 - 70 €/tonni (alv 0%). Kuljetuksista ja vastaanottomak-
suista kertyy kunnalle edellä mainittujen vastaanottomaksujen mukaan arviolta 
10 000 - korkeintaan 20 000 €. 

 
Ely-keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan henkilön 
suosituksen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistuksesta tulee tehdä Ely-keskuk-
selle toimitettava kunnostussuunnitelma. Ely-keskus päättää kunnostussuunnitelman 
perusteella, voidaanko kunnostus toteuttaa valvonnallisesti ilma ympäristönsuojelu-
lain mukaista pima-ilmoitusmenettelyä, vai pitääkö kunnostuksesta vastaavan tehdä 
ns. pima-ilmoitus Ely-keskukselle (ympäristönsuojelulaki 136 §). Pima-ilmoituksen voi 
toki tehdä myös vapaaehtoisestikin.  
 
Mikäli hyötykäyttöasemaa ei rakenneta kyseiselle alueelle Pukkilantien varteen, täy-
tyy pilaantunut maa-aines joka tapauksessa kaivaa ja kuljettaa pois. Kunnalle tulee 
alueen puhdistamisesta kustannuksia, vaikka hyötykäyttöasemaa ei alueelle raken-
nettaisikaan. Kustannukset ovat korkeammat jos hyötykäyttöasema rakennetaan toi-
saalle. Tällöin pintamaiden kuorinnan suhteen tehdään työ kahteen kertaan.  
 
Koska kyseiselle alueelle täytyy joka tapauksessa teettää suunnitelmat kunnostami-
sesta ja pilaantunut maa-aines tulee poistaa, on kunnan kannalta kokonaistaloudelli-
sinta suunnitteluttaa alue heti hyötykäyttöasemalle ja maaperän puhdistus toteutuu 
Ely:n hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Maaperän puhdistus on osa hyötykäyt-
töaseman pohjatöistä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää hyötykäyttöaseman 
suunnittelun Pukkilantien varteen tehtyjen maaperätutkimusten ja selvitysten perus-
teella. Suunnittelussa huomioidaan maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvat velvoit-
teet. 
 
Keskustelun kuluessa Jorma Tolonen ehdotti, että kunnanhallitus palauttaa asian tek-
niselle lautakunnalle. Asiaan liittyen on edellisten teknisen lautakunnan kokousten jäl-
keen (27.4.2017 ja 30.5.2017) tullut ilmi asioita, jotka on syytä huomioida lopullista 
päätöstä tehtäessä. Marita Huhmarsalo kannatti ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty ehdotus asian palauttamiseksi tekniselle lautakun-
nalle. Suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian käsitte-
lyn jatkamista äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista tekniselle 
lautakunnalle äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin asian käsittelyn jatkamiseksi 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, 
Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä 
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asian palauttamiseksi (Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen). Asian käsittelyä päätet-
tiin jatkaa äänin 5-2. 
 
Marita Huhmarsalo esitti, että kunnanhallitus ei jatka hyötykäyttöaseman suunnittelua 
Pukkilantien varteen vaan jatkaa selvityksiä muista vaihtoehdoista. Jorma Tolonen 
kannatti ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Huhmarsalon eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kul-
talahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma To-
lonen). 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen hyötykäyttöaseman suunnittelun 
käynnistämisestä Pukkilantien varteen. 
 
Jorma Tolonen ja Marita Huhmarsalo jättivät asiasta eriävän mielipiteen (kirjallisesti 
liitteenä) 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044-3699 550, sähköposti: 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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15 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 15 
22.1.2018 Kuntalain 92 §: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 1/2018, 9.1.2018 
Sivistyslautakunta 1/2018, 18.1.2018 
  
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 59 (2017) Kehittäjäkoordinaattorin valinta 
 63 (2017) Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 1 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 261 (2017) Asuntohakemus 
 262 (2017) Asuntohakemus 
 3 Käytöstä poistettujen ruohonleikkureiden myynti 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 551 (2017) Kirjaston akustiikkalevyjen hankinta 
 16 Vanhan käytöstä poistetun moottorikelkan myynti 
 17 Kahden tarpeettoman pukukaapin myyminen 
 18 Korjaus palkanmaksuun 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  1 Saldovapaa 
  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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16 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 16 
22.1.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 11 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 6.1.2018 ja 19.1.2018 
3. Kauhava, kunnanvaltuusto § 113, 2N vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 

2019 – 2020 taloussuunnitelman hyväksyminen 11.12.2017 
4. Kauhava, kasvatus- ja opetuslautakunta § 149, Sopimus koulupsykolo-

gipalveluiden kustannusten jakautumisesta ja laskuttamisesta 1.8.2017 – 
31.7.2018 

5. E-P:n liitto, maakuntahallitus esityslista 12/2017, 18.12.2017 
6. E-P:n liitto, kulttuurilautakunta ptk 7/2017, 28.11.2017 
7. E-P:n liitto, maakuntahallitus ptk 11/2017, 4.12.2017 
8. E-P:n liitto, maakuntavaltuusto ptk 3/2017, 4.12.2017 
9. E-P:n liitto, maakuntahallitus ptk 12/2017, 18.12.2017 
10. E-P:n pelastuslaitos –liikelaitos, ennakkotieto kuntaosuuksista 2018 
11. VN päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 14.12.2017 
12. Kaksineuvoinen, yhtymähallitus ptk 13/2017, 12.12.2017 
13. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, hallitus ptk 11/2017, 28.11.2017 
14. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, valtuusto ptk 4/2017, 14.12.2017 
15. Pohjanmaan jätelautakunta ptk 6/2017, 28.11.2017 
16. OKM, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 lukien, 

OKM/94/592/2017 
17. Kuntaliitto, yleiskirje 28/2017, Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sido-

tut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta, 12.12.2017 
18. Kuntaliitto, korjaus yleiskirjeeseen 28/2017, 14.12.2017 
19. Kuntaliitto, yleiskirje 29/2017, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen 

perhepäivähoidon kustannuskorvauksista, 4.1.2018 
20. Kuntaliitto, yleiskirje 30/2017, Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmak-

suihin 1.8.2018 alkaen, 20.12.2017 
21. Kuntaliitto, yleiskirje 31/2017, Kuntaliitto, tasa-arvo ja Suomi 100, 

21.12.2017 
22. Kuntaliitto, yleiskirje 1/2018, Vuoden 2017 yleiskirjeluettelo, 3.1.2018 
23. Kuntatyönantajat, yleiskirje 7/2017, Virka- ja työehtosopimus ryhmähenki-

vakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta, 19.12.2017 
24. Kuntatyönantajat, yleiskirje 8/2017, Matkakustannusten korvaukset 

1.1.2018 lukien, 20.12.2017 
25. Kuntatyönantajat, yleiskirje 9/2017, Ruokailukustannusten korvauksen 

määrä, 22.12.2017 
26. Kuntatyönantajat yleiskirje 10/2017, Vuoden yleiskirjeluettelo, 31.12.2017 
27. Valtuustoaloite uuden hyötykäyttöaseman sijainnista, 18.12.2017 
28. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto ptk 4/2017, 20.11.2017 
29. Valtionosuus- / rahoituspäätös, opetus- ja kulttuuritoimi,18.12.2017, 

19.12.2017 
30. OKM, Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2018, 42/221/2017, 

29.12.2017 
31. OKM, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikkö-

hinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2018, 
OKM/41/221/2017, 4.12.2017 
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32. OKM, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin 
myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, reksiteröidyille yh-
teisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2018 

33. Taaleri, hallintopalkkion palautus 1.7.-31.12.2017, 15.1.2018 
34. LSSAVI, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, 

LSSAVI/7105/04.01.01/2017 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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17 § MUUT ASIAT 

Khall § 17 
22.1.2018 

1. Keskusteltiin Elinvoimaa seminaariin osallistumisesta. 
2. Keskusteltiin Ympäristöministeriön ideahausta järven kunnostukseen liittyen. 
3. Päivitettiin myynnissä olevien rivitalojen tilanne. 
4. Keskusteltiin Ramisetin hallista (kunnan pikkuhalli) tulleesta ostotarjouksesta. 
5. Keskusteltiin työsuhteisiin liittyvistä asioista. 
 
Kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri poistuivat klo: 19.05. 
 
6. Keskusteltiin kunnanjohtajan kanssa pidetystä tulos- ja arviointikeskustelusta. 
 
Mikko Saarijärvi poistui klo 19.30. 
Kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri palasivat klo: 19.40 
 
7. Eskaritiloja koskevan valtuustoaloitteen tilanne (21.6.2016) 
8. Keskusteltiin Sillankorvan ”pikkusaaren” kehittämisestä (esim. yleiseen käyttöön 

tulevalla kodalla / laavulla tms. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 16 ja 17 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 5, 7, 9, 12, 13 ja 14  
 
 

 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 5, 7, 9, 12, 13 ja 14  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

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 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 
      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö 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 ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, 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 vi-
ranomaisen 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 oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 




