
Evijärven kunta   
TEKNINEN LAUTAKUNTA 

   PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2018 
 

KOKOUSAIKA               10.10.2018 klo 17.10 – 18.24 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 

Pasi Mäntylä 
Jyrki Mikkola 
Rita Haapasaari 
Satu Ritala 
Erkki Latukka 
Jarkko Pahkakangas 
Heta-Mari Hernesniemi 

 

puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 

Läsnä 

X 
X 
X 
X 
- 
X 
- 

  

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 

Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä 
Eeva-Maija Savola, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 66-68 
 (saapui klo 17.29 § 65 käsittelyn aikana) 

Santtu Lehto, pöytäkirjanpitäjä 
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin. 

ASIAT 
§§ 63-71. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti vaihtaa 
asiapykälien käsittelyn järjestystä esityslistaan verrattuna. 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarkko Pahkakangas ja Satu 
Ritala. 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
 Pasi Mäntylä 
 puheenjohtaja 
 

 
 
 
 Santtu Lehto 
 pöytäkirjanpitäjä  

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä 10. päivänä lokakuuta 2018     
 
 
 
 
 

 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

 

Evijärven kunnan verkkosivuille 11.10.2018 
 
 
  
Santtu Lehto 
pöytäkirjanpitäjä 
 

 
  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   115 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

Sisällysluettelo 

63 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.9.2018 ............................... 116 

64 § PÄÄLLYSTYSTYÖ VUONNA 2018 ........................................................................ 117 

65 § AIKATAULUTUSJÄRJESTYS KUNNAN HALLINNOIMIEN TEIDEN 
PERUSKUNNOSTAMISESTA KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA .................. 119 

66 § YMPÄRSITÖLUPA / TURKISTARHA TAISTO JUTILA OY ................................... 121 

67 § LAUSUNTO MÖNGIN POHJAVESIALUEEN 
LUOKITUSMUUTOSEHDOTUKSESTA ......................................................................... 122 

68 § YMPÄRISTÖLUPA 1/2018 ...................................................................................... 123 

69 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ................................................................................ 125 

70 § ILMOITUSASIAT ..................................................................................................... 126 

71 § MUUT ASIAT ........................................................................................................... 127 
 

  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   116 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

63 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.9.2018      

Tekla § 63 
10.10.2018  Valmistelija: toimistonhoitaja Santtu Lehto 
 
 Teknisen toimen 30.9.2018 erääntyneitä saatavia on yhteensä noin 33.911 euroa.  
 

Erääntyneet 
saatavat 

30.9.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 

Vesilaskut 16.637 € 36.068 € 12.125 € 10.919 € 25.846 € 

Vuokrat 8.555 € 11.371 € 6.061 € 4.888 € 8.065 €  

YHTEENSÄ 25.192 € 47.439 € 18.186 € 15.807 € 33.911 € 

 
Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.  
 
 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tie-
dokseen. 
  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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64 § PÄÄLLYSTYSTYÖ VUONNA 2018       

Tekla § 64 
10.10.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
 Talousarvion investointiosassa on varattu rahaa kunnan hallinnoimien kaavateiden 

päällystämiseen tai vanhan päällysteen korjaukseen. Huonokuntoisimpien kunnan 
hallinnoimien kaavateiden asfaltointeja on uusittu muutamina viime vuosina. Tällä 
hetkellä asfaltoitujen kaavateiden kunto on vähintäänkin tyydyttävällä tasolla, joten 
välitöntä tarvetta vanhan asfaltoinnin korjaamiselle ei ole. 

 
 Asfaltoimalla teitä helpotetaan teiden kesä- ja talvikunnossapitoa, sekä vähennetään 

tien pölyämisestä aiheutuvaa haittaa teiden läheisyydessä oleville kiinteistöille. 
 
 Aikaisemman keskustelun mukaan vuoden 2018 asfaltoinnit kohdistetaan asemakaa-

vateiden osalta Peltoaho:lle ja Rantakujalle, sekä koulukeskuksessa olevan keskus-
keittiön edustalle. 

 
 Peltoaho on aikaisemmin ollut asfaltoitu. Tien rungolle on vuonna 2014 tehty perus-

parannus, jossa aikaisemmin epätasaisesti ja merkittävästi painunut tie perustettiin 
rungoltaan uudelleen.  

 
Nykyisellään Peltoahon tien käyttö on lisääntynyt moninkertaiseksi, kun koulukeskuk-
sen liikennejärjestelyjen uudelleen järjestämisen yhteydessä alakoululle tuleva si-
sääntuloliikenne alettiin ohjata Peltoahoa myöden. 
 
Aikaisemmin myös Rantakuja on ollut asfaltoitu. Tien rungolle on vuonna 2014 tehty 
perusparannus, jossa aikaisemmin epätasaisesti ja merkittävästi painunut tie perus-
tettiin rungoltaan uudelleen. 
 
Koulukeskuksen keittiön edustalla oleva alue on sekin ollut aikaisemmin asfaltoitu, 
mutta epätasaisesti painunut. Painumat ovat olleet merkittäviä. Myös koulukeskuksen 
keittiön edusta on perustettu uudelleen, mutta asfaltointi vielä puuttuu.  
 
Koulukeskuksen keittiön ulko-oven edustalla tällä hetkellä kuitenkin on asfaltti, joten 
keittiölle tulevat ruokatarvikkeet on voitu kuljettaa sisälle rullakoilla asfalttia myöden. 
 
Aikaisemman keskustelun perusteella vuoden 2018 asfaltoinnit tehdään Peltoaholle, 
Rantakujalle sekä koulukeskuksen keittiön edustalle.   
 

 Edellä mainitut kohteet ovat yhteispinta-alaltaan noin 2000 m². 
  

Asfaltoinneista on pyydetty tarjouksia muodossa €/m² siten, että tarjous sisältää ta-
sauksen, jyräyksen sekä asfaltoinnin AB 16/120 asfaltilla.  
 
Tarjouksen asfaltoinnista antoivat: 
 
- YIT Infra Oy tarjoushinta 14,50 €/m² alv 0% 
- NCC Industry Oy tarjoushinta 9,7 €/m² alv 0% 
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Asfaltointien euromääräinen summa edullisimman tarjouksen mukaan on 19 400 € 
alv 0 %. Hallintosäännön mukaan päätösvalta alle 75 000 €:n investoinneista kuuluu 
tekniselle lautakunnalle. 
 
 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 
 
1. Vuoden 2018 asfaltoinnit toteutetaan Peltoaho:lle, Rantakujalle sekä koulukes-

kuksen keittiön edustalle.  
 

2. Asfaltointien toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt NCC Industry 
Oy tarjouksellaan 9,7 €/m² alv 0%. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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65 § AIKATAULUTUSJÄRJESTYS KUNNAN HALLINNOIMIEN TEIDEN PERUSKUNNOSTA-
MISESTA KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA   

Tekla § 65 
10.10.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Tällä hetkellä keskustan asemakaava-alueella olevista kunnan hallinnoimista teistä n. 
5,78 km on murskepintaisia ja 7,9 km asfaltoituja.  
 
Tekninen toimi on valmistellut Evijärven kunnan keskustan asemakaava-alueella ole-
vien, kunnan hallinnoimien kaavateiden listan, jota käytetään pohjana teiden perus-
kunnostamisten aikatauluttamisessa eri vuosille sekä talousarvion valmistelussa.  
 
Aikataulutusjärjestys listauksessa on siten, että ylempänä olevat tiet peruskunnoste-
taan ensin ja listauksessa alimmaisena olevat tiet peruskunnostetaan myöhemmin. 
Teiden peruskunnostamiset toteutetaan vuosittain talousarvioon varattujen investoin-
timäärärahojen puitteissa.  
 
Tulevan 10 vuoden tavoitteena on, että kaikki keskustan asemakaava-alueella olevat 
kunnan hallinnoimat kaavatiet ovat asfaltoituja. Asfaltoimalla teitä parannetaan tien 
käytettävyyttä, eikä tien kesäaikainen ylläpito tarvitse niin paljoa huomiota. 
 
Kaavateiden peruskunnostaminen voidaan toteuttaa joko asfaltoimalla murskepintai-
nen tie tai kunnostamalla jo asfaltoitu tie. Molemmissa tapauksissa tulee huomioida 
tien rungon, eli kantavan murskekerroksen riittävyys.   
 
Tekninen lautakunta tekee varattavasta määrärahasta ehdotuksen investointiosan 
valmisteluvaiheessa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vuosittain. 
 
Aikatauluttamisjärjestys on laadittu sen mukaan, paljonko kunkin tien varrella on vaki-
tuisessa asuinkäytössä olevia taloja/asuntoja, sekä asukkaita. 

 
Aikatauluttamisjärjestyksessä on huomioitu erikseen murskepintaiset tiet sekä jo as-
faltoidut tiet. 

 
 Teiden yleistä ylläpitoa toteutetaan aikataulutuksesta huolimatta vuosittain tarpeen 
mukaan. Aikataulutuslistasta voidaan poiketa, mikäli jonkun tien kunnossa tapahtuu 
merkittävä muutos huonompaan suuntaan, esimerkiksi routavauriot. 
 
Aikataulutusjärjestykset lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. 
 
 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 
 
1. hyväksyä teknisen toimen laatiman aikataulutusjärjestyksen Evijärven keskustan 

asemakaava-alueella kunnan hallinnoimien teiden peruskunnostamisesta. 
 

2. ehdottaa aikataulutusjärjestyksen mukaisesti vuosittain kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle peruskunnostettavat tiet, sekä peruskunnostamisiin tarvitta-
vien määrärahojen määrän talousarvion laadinnan yhteydessä.  
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3. että peruskunnostukset voidaan vuosittain toteuttaa joko murskepintaisille teille, 
asfaltoiduille teille tai molemmille.  
 

4. että peruskunnostukset toteutetaan siten, että Evijärven kunnan hallinnoimat tiet 
keskustan asemakaava-alueella tulevat asfaltoiduiksi vuoteen 2029 mennessä. 

 
5. että perustellusta syystä voidaan myös poiketa aikataulutusjärjestyksestä sekä 

tehdä siihen lisäyksiä. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Merkitään: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola saapui pykälän aikana klo 17.29. 
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66 § YMPÄRISTÖLUPA / TURKISTARHA TAISTO JUTILA OY     

Tekla § 66 
10.10.2018  Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 

Turkistarha Taisto Jutila Oy on hakenut lupaa yhteensä 991 siitosnaarasketun ja -
supin kasvatukseen pentuineen. Laajennuksen jälkeen tarhalla on yhteensä 39 varjo-
taloa, joiden yhteispituus on 2302 m. Uudet varjotalot (7 kpl) rakennetaan vesitiiviille 
lanta-alustoille. Toiminnassa olevista varjotaloista 8 on vesitiiviillä lanta-alustoilla ja 
loput 24 varjotaloa ovat maavaraisten, joiden valumavedet käsitellään hiekkasuodat-
timissa. Lanta toimitetaan hyödynnettäväksi peltolannoitukseen tai kompostointilai-
tokselle. 

  
 Tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 

10 b) mukaisesti. 
 
 Hakemusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 15.8.–13.9.2018 Evijärven kun-

nan teknisessä toimistossa. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 
 

 
Ympäristösihteerin ehdotus: Turkistarha Taisto Jutila Oy:lle myönnetään ympäris-
tölupa liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446 

 eeva-maija.savola@lappajarvi.fi 
 
 
 

  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   122 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

67 § LAUSUNTO MÖNGIN POHJAVESIALUEEN LUOKITUSMUUTOSEHDOTUKSESTA 

Tekla § 67 
10.10.2018  Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 
 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt  

lausuntoa Evijärven kunnalta Möngin pohjavesialueen luokitusmuutosehdotuksesta. 
 
 Pohjavesialue: Mönki 1005207 
 
 Nykyinen luokka:  I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
 Kokonaispinta-ala: 0,22 km² 
 Arvio muodostuvan 

pohjaveden määrästä: 70m³/d 
 Akvifeerityyppi: Moreeni, antikliininen (purkava) 
 
 Muodostuma on luode-kaakkoissuuntainen moreenimäki, jonka pohjoisreunalla sijait-

see Möngin vedenottamo. Välikerroksina saattaa esiintyä hiekkaisempiakin osia. 
Pohjavesi purkautuu pääosin vedenottamon läheisyydessä olevasta lähteestä. 
25.4.2017 maastokäynnin perusteella ylivuotoa oli 1-5 l/min. Alueella on Möngin vesi-
yhtymä, jonka veden otto oli 13 m³/d vuonna 2014. 

 
 Möngin vedenottamon läheisyydessä oleva lähde on arvioitu merkittäväksi suoraan 

pohjavedestä riippuvaiseksi ekosysteemiksi. Kohdekuvaus on esitetty liitteessä. 
 
 Ehdotus uudelleen luokituksesta: 
 
 Möngin pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi uuden luokitusmenetelmän mukaan 

1E-luokkaan, eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, josta maa-
ekosysteemi on suoraan riippuvainen. Perustelut tähän on, että alueelta otetaan jat-
kuvasti pohjavettä ja veden otto ylittää 10 m³/d ja alueella sijaitsee pohjavedestä suo-
raan riippuvainen merkittävä ekosysteemi (lähde/tihkupinta) 

 
 Lausuntopyyntö liitteineen jaetaan esityslistan mukana lautakunnan jäsenille. 
 
 

Ympäristösihteerin ehdotus: Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Mön-
gin pohjavesialueen luokitusmuutosehdotuksesta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446 

 eeva-maija.savola@lappajarvi.fi 
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68 § YMPÄRISTÖLUPA 1/2018   

Tekla § 20 
13.3.2018 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ovat hakeneet lupaa maidontuotantotilan toiminnan laajen-

tamiselle. Lupaa haetaan 76 lypsylehmän, 35 hiehon (12–24 kk), 20 lehmävasikan 
(6-12 kk) ja 26 alle 6 kk:n ikäisen vasikan pidolle Evijärven Jokikylässä tilalla 52-404-
11-21.  

  
 Tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 

10 a) mukaisesti. 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu 10.1. – 8.2.2018 kunnan virallisella ilmoitustaululla ja 

kunnan kotisivuilla. 
 
 Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 
 
 Ehdotus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx myönnetään ympäristölupa maidontuotannon 

laajentamiselle pykälän liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 040 3699 446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

 
 
Tekla § 68  
10.10.2018 Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 

Tekninen lautakunta on myöntänyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ympäristöluvan mai-
dontuotantotilan toiminnan laajennukselle 13.3.2018 (§20). Lupa on myönnetty 76 
lypsylehmän, 35 hiehon (12–24 kk), 20 lehmävasikan (6-12 kk) ja 26 alle 6 kk:n ikäi-
sen vasikan pidolle Evijärven Jokikylässä kiinteistölle 52-404-11-21.  
 
Päätös on ollut nähtävillä 16.3.–16.4.2018. Päätöksestä ei ole valitettu. Päätös on tul-
lut lainvoimaiseksi 17.4.2018. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ovat jättäneet kirjallisen ilmoituksen, että tilan ympäristö-
lupa ja rakennuslupa on siirretty Jokivarren Maito Oy:lle. 
 
Lisäksi on käynyt ilmi, että Jokivarren Maito Oy:n eläinsuojan ympäristölupa on 
myönnetty väärälle kiinteistölle. Eläinsuojan lupaa on haettu ja se tulee sijoittumaan 
kiinteistölle 52-404-11-25. 
 
 

 Ympäristösihteerin ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy, että ympäristölupa-
päätökseen korjataan tekninen kirjoitusvirhe. Lupa on myönnetty tilalle 52-404-11-25. 
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 Lisäksi merkitään tiedoksi, että maidontuotannon laajennusta koskeva 13.3.2018 
myönnetty ympäristölupa on siirtynyt Jokivarren Maito Oy:lle, joka vastaa ympäristö-
luvan mukaisesta toiminnasta. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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69 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET        

Tekla § 69 
10.10.2018 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 Kunnaninsinööri §:t 
 
  164 Puunmyynti 2018 
  165 Puun harvennushakkuu 2018 
  172 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
  173 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
  174 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
  175 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
  176 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
 177 Työsuhteen jatko  
  179 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
  183 Asuntohakemus  
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä 
ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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70 § ILMOITUSASIAT        

Tekla § 70 
10.10.2018 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
  

1. Aluehallintovirasto. Päätös 102/2018/1. Dnro LSSAVI/3707/2017. Oikaisuvaati-
mus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätökseen EPOELY/1876/2016, joka 
koskee kalasääsken pesinnän tarkkailua koskevan suunnitelman hyväksymistä, 
Evijärvi ja Kauhava. 

 
2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ote jätehuoltorekisteristä, päätös. 4kpl. 

 
3. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Dnro EPOELY/1419/2018. Lausunto ve-

sitaloushankkeesta (ruoppaus) tilan Siilas KT 52-409-9-113 edustan vesialueella.  
 

4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Dnro EPOELY/1449/2018. Lausunto ve-
sikasvuston niittämisestä vesialueella Inan yhteinen vesialue KT 52-403-876-1, 
yhteinen vesialue KT 52-407-876-1, KT 52-401-876-, 52-409-876-1 ja 52-404-
876-1, Evijärvi. 

 
5. Pohjanmaan jätelautakunta, 11.9.2018. Ilmoitus maatilan asumislietteiden oma-

toimisesta käsittelystä. 
 

6. Museovirasto. MV/1303/05.01.00/2017. Lausunto. Metsäautotien tekeminen kiin-
teistöllä 52-407-6-32 Timonmetsä. 

 
7. Eurofins Ahma Oy. Jätevesitutkimus, testausseloste. 9.10.2018. 

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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71 § MUUT ASIAT        

Tekla § 71 
10.10.2018  1. Kunnostushankkeen ruoppaukset. 

 2. Hyötykäyttöaseman tilanne. 

 3. Päiväkoti Tuulentupa. 

 4. Ympäristöasiat; säiliövalumien seuranta. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 63, 65, 67-71 
 
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 64 
 
 
 

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

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Oikaisuvaatimus- 
viranomainen   

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 
 
 
Pykälät: 64 
 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi 
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus  
PL 118 
00131 HELSINKI 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
fax: 010 364 3314 
 
 
Pykälät: 
 

Oikaisuvaatimusaika 
ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa 
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 tiedoksisaantitodis-
tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati-
musajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET 
 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
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 
PL 204 
65101 Vaasa 
vaasa.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42760  
 

 
Kunnallisvalitus, pykälät                                         Valitusaika 30 päivää 
           
 
 
Hallintovalitus, pykälät   66                                    Valitusaika  30    päivää 
           
 

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisältö 
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 koti-
kunta. 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 ilmoi-
tukset 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 viran-
omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
                       
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
 
                       

Lisätietoja 
 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 
nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-
oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksu-
velvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 1) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle   Liitetään pöytäkirjaan 


