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36 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 36 
11.3.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

37 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 37 
11.3.2019 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. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään: Kokouksen aluksi Mikko Rantalahti esittäytyi ja oli keskustelemassa kun-
nanhallituksen kanssa sivistystoimenjohtajan sijaisuusjärjestelyistä. 

 

38 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 38 
11.3.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Niemi ja Jorma Tolonen. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Niemi ja Jorma Tolonen. 
 
 Merkitään: Ennen kokouksen jatkoa hallitus keskusteli päiväkodin tilanteesta. 
 
 Merkitään: Päivi Lappinen poistui klo 18.24.  
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39 § ERON MYÖNTÄMINEN ULLA LASSILALLE KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ 

Khall § 39 
11.3.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  

Ulla Lassila on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan va-
rajäsenyydestä, koska hänet on valittu kuntayhtymän yhtymähallitukseen varsi-
naiseksi jäseneksi (valtuusto § 3, 28.1.2019). 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. 
 
Oheismateriaalina kokouksessa erohakemus. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 

myöntää eron Ulla Lassilalle Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan va-
rajäsenyydestä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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40 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSE-
NEN VALINTA ERONNEEN TILALLE 

Khall § 40 
11.3.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Ulla Lassila on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan va-
rajäsenyydestä, koska hänet on valittu kuntayhtymän yhtymähallitukseen varsi-
naiseksi jäseneksi (valtuusto § 3, 28.1.2019). 
 

 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see uuden varajäsenen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaan Ulla 
Lassilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 11.3.2019 53 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

41 § NUORTEN KESÄTYÖTUKI 2019 

Khall § 41  
11.3.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunta on tukenut aiempina vuosina nuorten kesätyöllistämistä. Kesätyöllis-
tämisen tukeminen on päättynyt vuonna 2007 ja se elvytettiin uudelleen vuonna 
2016. Se on ollut käytössä myös vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2019 on ollut suunni-
telma jatkaa kesätyötukea aikaisempien vuosien mallilla ja siihen on varattu rahat ta-
lousarvioon. 
 
Kesätyötuki on vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Kuntastrategian strategi-
nen painopiste 3 on: elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimin-
taympäristö. Painopistealueen 3 alla on tavoitteena 10. ”Kunta luo edellytyksiä yrittä-
jyydelle ja kannustaa yrittäjiä menestykseen”. Kunnan kesätyötuki on yksi tämän koh-
dan käytännön toimenpiteistä.  

 
Kesätyötuella on tavoitteena helpottaa ja edistää nuorten työnsaantia sekä tutustut-
taa nuoria työelämään. Tuella yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden on mah-
dollisuus kesätyöllistää ja näin tarjota kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.  
 
Nuorten kesätyötukeen on varattu vuoden 2019 talousarvioon 2 000 euron määrä-
raha elinkeinotoimen alle. Tukea ehdotetaan maksettavaksi aiempien vuosien tapaan 
200 euroa/työllistämisjakso. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuoden ai-
kana. Avustusta ei myönnetä nuoresta, joka on kunnalla kesätöissä vuoden aikana. 
Nuoren tulee olla työssä vähintään 4 viikkoa ja 6 tuntia/päivä ja heille tulee maksaa 
alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.  
 
Kesätyötukea pitää hakea kunnalta 1.5.2019 mennessä vapaamuotoisella hakemuk-
sella. Määrärahaa on varattu 10 nuoren työllistämiseen. Jos hakevia organisaatioita 
on vähemmän kuin kymmenen, voidaan samalle hakijaorganisaatiolle myöntää tuki 
useamman kuin yhden nuoren kesätyöllistämiseen. Jos tuen hakijoita on enemmän 
kuin kymmenen, tuensaajat arvotaan. Tuki maksetaan kesätyöjakson jälkeen kuitteja 
vastaan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1. Evijärven kunta tukee evijärveläisiä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, 

jotka työllistävät 15.5.–31.8.2019 välisenä aikana 15–22 –vuotiaita (syntymävuosi 
1997- 2004) evijärveläisiä nuoria. 

2. Tukea maksetaan 200 euroa/työllistämisjakso. Tukea ei makseta seurakunnalle, 
valtiolle tai kunnan kesätöihin. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuo-
den aikana.  

3. Työjakson pituus tulee olla vähintään 4 viikkoa ja työajan 6 tuntia päivässä. 
4. Tätä päätöstä sovelletaan samoilla ehdoilla toistaiseksi. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
  

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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42 § EVIJÄRVI RAKENTAJAKAMPANJA JA PALVELUPAKETTI  

Khall § 42  
11.3.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärvellä toteutettiin vuosina 2016 ja 2017 tonttikampanja. Tavoitteena oli tehostaa 
tonttien myyntiä ja markkinointia, lisätä tonttien kysyntää ja tonttikauppaa niin taaja-
massa kuin haja-asutusalueellakin, sekä lisätä vakituisen asumisen ja vapaa-ajan-
asuntojen rakentamista koko Evijärvellä.  
 
Tonttikampanjat ovat olleet vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Kuntastrate-
giaan on kirjattu, että kunta- ja tonttimarkkinointia toteutetaan aktiivisesti. Näin saa-
daan kuntaan uusia rakentajia ja vakituisia sekä vapaa-ajan asukkaita. Strategian toi-
menpideohjelmaan on kirjattu tavoitekokonaisuuden ”11. Maapolitiikka, kaavoitus, 
maankäytön suunnittelu, tehokkaat tilaratkaisut ja hankintatoimi tukevat elinkeinojen 
ja elinvoiman kehittämistä” yhdeksi toimenpiteeksi, että tonttikampanja viritellään uu-
siksi vuonna 2019. Toimenpideohjelmassa on myös markkinoinnin ja viestinnän 
osalta kirjattu, että kuntamarkkinointia ja -viestintää toteutetaan aktiivisesti mm. 
kunta-, tontti- ja matkailumarkkinoinnin yhteydessä. Rakentajakampanja tukee vah-
vasti kuntamarkkinointia ja –viestintää. 
 
Kunnassa on valmisteltu uutta rakentamista aktivoivaa kampanjaa, joka olisi aikai-
sempia vajaan vuoden mittaisia kampanjoita pidempi. Uuden valmistellun kampanjan 
nimi on rakentajakampanja ja suunniteltu kampanja-aika on 4/2019–12/2020. 
 
Rakentajakampanjan tueksi on koottu rakentajan Evijärvi-palvelupaketti, jonka avulla 
rakentaminen helpottuu ja säästää rakentajan kustannuksia. Kampanja-aikana Evijär-
velle uuden omakotitalon rakentaja saa Evijärvelle rakentaessaan käyttöönsä palve-
lupaketin, sisältää kunnan lupaneuvonnan ja muiden rakentamiseen liittyvien palve-
luiden lisäksi veloituksetta vesiliittymän ilman liittymismaksua ja rakentamisen lupa-
maksut sekä 500 €:n lahjakortti evijärveläiseen yritykseen. 
 
Kokonaisuutena rakentajan saama säästö on merkittävä, reilut 2.500 euroa rakennet-
tavan kiinteistön kokonais- ja käyttöalasta riippuen. Vesiliittymän normaali liittymis-
maksu on 1.720 €+alv. Rakennuslupamaksu koostuu perusmaksusta (150 €) sekä 
rakennuksen kokonaisalan (2 e/m2) ja käyttöalan (0,5 e/m2) mukaisesta neliöperustei-
sesta maksusta (keskimäärin noin 500–800 euron kustannus). Rakentajan palvelupa-
ketti on saatavissa kampanja-aikana 4/2019–12/2020. 
 
Rakentajakampanja koskee sekä kunnan että yksityisten henkilöiden omistamia tont-
teja. Kampanja ei koske rivitaloja. Vesiliittymän saa ilman liittymismaksua, muilta osin 
käytännöt ovat vesilaitoksen sääntöjen mukaiset. Mikäli rakentaminen sisältää poik-
keuslupamenettelyn, niin menettely ja siitä aiheutuvat muut mahdolliset kustannukset 
eivät sisälly rakentajakampanjaan. 
 
Rakentajakampanjalla voidaan rakentamisen aktivoinnin ohella mahdollista saada 
Evijärvelle muuttamaan uusia asukkaita. Rakentajakampanjan yhteydessä toteute-
taan paluumuuttokampanja, joka on myös kirjattu kuntastrategian toimenpideohjel-
maan. 
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Viestintä ja markkinointi on keskeinen osa kampanjan toteutuksessa. Rakentajakam-
panjasta ja Evijärvi-palvelupaketista viestitään ja markkinoidaan aktiivisesti lehdissä 
ja tiedotteilla, sekä kunnan www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
 
Rakentajakampanja alkaa rakentajapäivästä 1.4.2019 klo 15–18, jossa kunnan tontit 
sekä rakentamispalvelut ovat esillä.  
 
Kunnan omakotitalotonttien hinnoittelu on valtuuston vahvistama hinta 3 €/m2. Raken-
tamisvelvoite on käytössä olevan kauppakirjapohjan mukainen. Kauppakirjan mukaan 
ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen 
piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupantekohet-
kestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen loppukatselmuksen, jolla rakennus on hyväk-
sytty käyttöönotettavaksi. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja raken-
nusaikoja. 
 
Kampanjaa on valmisteltu kunnan johtoryhmässä, hallituksen valmistelutyöpajassa 
sekä elinkeinotyöryhmässä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus päättää, että 

• Evijärven kunta järjestää rakentajakampanjan ajalla 1.4.2019–31.12.2020. 
• Kampanja-aikana Evijärvelle omakotitalon rakentava saa Evijärvi-palvelupa-

ketin, joka sisältää kunnan lupaneuvonnan ja muiden rakentamiseen liittyvien 
palveluiden lisäksi veloituksetta vesiliittymän ilman liittymismaksua, rakenta-
misen lupamaksut sekä 500 €:n lahjakortti yritykseen, jonka kotipaikka on Evi-
järvi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Merkitään: tauko 18.40 – 18.47. Mikko Saarijärvi poistui klo 18.40. 

 
  
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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43 § KUNTOSALIHANKKEEN RAHOITTAMINEN 

Khall § 211 
10.12.2018  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus on päättänyt 23.5.2016 (§ 63) osallistua Klubi 97 ry:n kuntosalihank-
keeseen 15 %:n osuudella, korkeintaan 107.670 eurolla. Kyseisessä kuntosalihank-
keessa Klubi 97:n rahoitusosuus olisi ollut 20 % ja ELY-keskuksen osuus 60 %. Kun-
nan rahoitus hankkeeseen oli ehdollinen ja se edellytti, että ELY-keskus myöntää 
hankkeeseen rahoitusta. ELY-keskus ei haettua rahoitusta kuntosalihankkeeseen 
myöntänyt, koska Klubi97 ei arvioitu yleishyödylliseksi yhdistykseksi ja hanke jäi to-
teutumatta. 
 
Yhdistyksen alkuperäinen nimi oli Klubi 97 ja syksystä 2018 alkaen Evijärven Kuntoi-
lukeskus. Evijärven Kuntoilukeskus on lähestynyt kuntaa uudella hakemuksella. 
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa noin 650 m2 kuntoilukeskus. Kuntoilukeskus 
koostuu kuntosalista, ryhmäliikuntatilasta, jumppasalista sekä sosiaalitiloista.  
 
Rahoitus on tarkoitus saada kolmesta rahoituskanavasta, joita ovat Aluehallintovi-
rasto (AVI), Evijärven kunta sekä Evijärven Kuntoilukeskus.  
 
Aluehallintovirasto tukee ja ohjaa liikuntapaikkojen rakentamista. Avilta voi hakea lii-
kuntapaikkarakentamisen valtionavustusta rakentamista edeltävänä vuonna 
31.12.2018 klo 16.15 mennessä. Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai 
kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle. 
Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille. 
 
Aluehallintovirasto päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enin-
tään 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannuksiltaan yli 700 000 euron hankkeista avus-
tuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto antaa näistä 
hankkeista kiireellisyysjärjestyslausunnon. Avilta hankkeeseen voi hakea tukea 30 %.  
 
Kuntoilukeskus toivoo, että Evijärven kunta voi olla hankkeessa mukana 35 %:n 
osuudella. Alustavassa hankkeen kustannustenjaossa Avin osuus on 30 % ja kunnan 
sekä kuntoilukeskuksen osuudet 35 %. Uuden hankkeen kokonaiskustannusarvio on 
652.060 euroa (alv 0 %). 30 % alustavasta kustannusarviosta on 195.618 euroa. 
 
Evijärven kuntoilukeskuksen tavoitteena on jättää rahoitushakemus aluehallintoviras-
tolle (AVI) vuoden 2018 hakuajan loppuun mennessä. Päätös hankkeen rahoituk-
sesta tulee keväällä 2019. Hankkeen ja rahoitussuunnitelman valmisteluun liittyen 
kuntoilukeskus tarvitsee kunnalta sitoumuksen osallistuuko kunta hankkeeseen. 

 
Evijärven kuntoilukeskuksen tulevaisuuden tavoite on tarjota entistä monipuolisempia 
liikuntapalveluita. Evijärven kuntoilukeskus toteaa hankkeen perusteluissa, että kun-
nan sijoitus hankkeeseen mahdollistaisi merkittävän terveysliikuntapaikan perustami-
sen. 
 
Uuden kuntoilukeskuksen perusteluiksi on hakemuksessa mainittu, että uusi kunto-
sali mahdollistaa toiminnan nykyistä paremman kehittämisen lisäksi se mahdollistaa 
riittävän suuren ryhmäliikuntatilan, paremmat palvelut senioreiden kuntosaliharjoitte-
luun, panostamisen turvallisuuteen, tasapuolisen mahdollisuuden kaikille evijärveläi-
sille harrastaa kuntosalia, kansalaisopiston yhteistyön ylläpitämisen ja kehittämisen. 
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Lisäksi kuntosali takaa ilmanvaihtojärjestelmän lainmukaisuuden sekä maalämpö 
lämmitysratkaisuna varmistaa ilmanvaihdon ja lämmitysratkaisun yhteensopivuuden. 
Sähköinen kuluvalvonta helpottaa salin käyttöä ja valvontaa.  
 
Kuntoilukeskus toteaa myös, että kuntosali on loistava lisä lukion markkinointiin. Kun-
tosalin sijainti koulun läheisyydessä mahdollistaa laajemman koululaiskäytön. Kuntoi-
lukeskus tarjoaa koululaisille maksuttoman kuntoilukeskuksen käytön opettajan joh-
dolla. 

 
Evijärven Kuntoilukeskus on käynyt neuvotteluita tontista kuntosalille koulukeskuksen 
välittömässä läheisyydessä. Tontista ollaan tekemässä esisopimusta ja tonttikauppa 
toteutuu jos kuntosalihanke toteutuu. Evijärven kuntoilukeskus on perustamassa 
hankkeeseen rakennustoimikunnan, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista ja toteutuk-
sesta. 

 
Kuntosalihankkeen tukeminen on myös vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. 
Strategian yhdeksi päätavoitteeksi on asumisen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden alle 
asetettu: Kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. Par-
haillaan toteutettavaan toimenpideohjelmaan on tavoitteiksi kyseisen kokonaisuuden 
alle toimenpiteeksi, että ”liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen 
omana ja kolmannen sektorin toimintana” sekä ”kunta edesauttaa sisäliikuntatilojen 
rakentumista Evijärvelle.” Harrastusmahdollisuuksien lisääminen kohtaan on alata-
voitteeksi kirjattu eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen. 
 
Evijärven kuntoilukeskuksen toiminta on hyvä esimerkki aktiivisesta järjestöstä, joka 
luo liikkumismahdollisuuksia, liikuttaa kuntalaisia ja luo näin kuntaan terveyttä ja hy-
vinvointia.  
 
Toteutuessaan koulun läheisyyteen kuntoilukeskushanke helpottaa osaltaan akuuttia 
koulukeskuksen sisäliikuntatilan tarvetta ja monipuolistaa alueen liikuntamahdolli-
suuksia. Jos kuntasalihanke toteutuu kunnan käyttöoikeudesta salin tiloihin ja muista 
käytännöistä sovitaan tarkemmin erillisellä kumppanuus-/yhteistyösopimuksella.  
 
Ajatuksena on ollut, että osana kuntoilukeskuksen rahoitusta on mahdollista käyttää 
kunnan testamenttivaroja ja osa rahoituksesta on avustusmäärärahoja. Kuntosali-
hankkeen rahoitusta ei ole kunnan talousarviossa. Jos kunta päättää rahoittaa kunto-
salihanketta ja se saa AVIlta myönteisen rahoituspäätöksen, tehdään kunnan rahoi-
tuksesta erillinen lisämäärärahapäätös.   
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta sitoutuu osallistumaan Evi-
järven Kuntoilukeskuksen kuntosalihankkeen rahoitukseen seuraavin ehdoin: 
 
• kunnan maksuosuus on sama kuin valtion tuki (korkeintaan 30 %),  
• kunnan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on korkeintaan 195.000 euroa, 

joka jakaantuu kahdelle vuodelle,  
• kunta maksaa hankkeelle tukea, jos se saa aluehallintovirastolta (AVI) myöntei-

sen rahoituspäätöksen. 
• Jos kunta päättää rahoittaa kuntosalihanketta ja se saa AVIlta myönteisen rahoi-

tuspäätöksen, tehdään kunnan rahoituksesta erillinen lisämäärärahapäätös.   
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Merkitään: Mikko Saarijärvi saapui klo 17.36 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  
Valt § 64 
17.12.2018 Keskustelun kuluessa Heta-Mari Hernesniemi esitti, että kunnan avustuksen osuus on 

35 % kunnanhallituksen esittämän 30 % sijaan, avustuksen euromäärän noustessa 
samassa suhteessa. Jyrki Järvinen kannatti Hernesniemen esitystä. 

 
 Lasse Vertanen esitti, että avustushakemusta ei hyväksytä tässä muodossa. Tolonen 

kannatti Vertasen esitystä. 
 
 Pertti Vesala esitti 15 minuutin taukoa. 
 
 Jarkko Pahkakangas esitti lisäyksiä kunnanhallituksen pohjaehdotuksen ehtoihin, että 

hankkeelle nimetään vastuullinen ja asiantunteva vetäjä, jotta varmistetaan julkisten 
hankintojen ja AVIn rahoituspäätöksen ehtojen noudattaminen. Puheenjohtaja totesi, 
että ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.  

 
 Merkitään: kokoustauko 16.27 – 16.42 
 
 Merkitään: Aapo Kirsilä saapui klo 16.41 
 
 Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua eh-

dotusta, äänestetään niiden kesken. Ne, jotka kannattavat Hernesniemen ehdotusta 
äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Vertasen ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-
esitys hyväksyttiin. 

 
Äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Heta-
Mari Hernesniemi, Matti Holm, Jyrki Järvinen, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Pasi 
Mäntylä, Jarkko Pahkakangas, Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, Pertti Vesala, Keijo 
Forsbacka ja Juha Alkio), 2 EI-ääntä (Jorma Tolonen ja Lasse Vertanen) ja 1 
TYHJÄ-ääni (Markus Kattilakoski).  

 
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään kunnanhallituksen ehdotuksen ja 
Hernesniemen ehdotuksen kesken ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne 
jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kan-
nattavat Hernesniemen ehdotusta avustusosuuden nostosta 35 %:iin äänestävät EI. 
Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Jarkko Pahkakangas), 14 EI-ääntä (Jari 
Anttikoski, Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, Matti Holm, Jyrki Järvinen, 
Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, Jorma 
Tolonen, Pertti Vesala, Keijo Forsbacka ja Juha Alkio) ja 2 TYHJÄ-ääntä (Markus 
Kattilakoski ja Lasse Vertanen).  

 
Päätös: Valtuusto päätti, että kunnan avustusosuus on 35 %. Lisäksi maksimi euro-
määrää kasvaa samassa suhteessa.  
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Merkitään: Lasse Vertanen jätti eriävän mielipiteen. 

 
Khall § 43 
11.3.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven Kuntoilukeskus on jättänyt rahoitushakemuksen aluehallintovirastolle haku-
ajalla ennen vuodenvaihdetta. Hakemuksen mukaiset kuntarahaosuudet ovat alkupe-
räisellä kustannusarviolla: AVIlta haettu Valtionavustus 30 % (195.618 €), Kuntoilu-
keskus 35 % (228.221 €) ja Evijärven kunta 35 % (228.221 €).  
 
AVIlta on tullut Kuntoilukeskukselle lisäselvityspyyntö tiettyihin aiheisiin liittyen, joihin 
on vastattava 15.3.2019 mennessä. AVI pyysi täydennyksiksi: kunnan rahoitussi-
toumuksen, voimassaolevan lainatarjouksen, sopimuksen maapohjan hallinnasta, ra-
kennusosapohjaisen kustannusarvion sekä rakennusvalvontaviranomaisen lausun-
non luvan saannin esteettömyydestä. 
 
Kunnan rahoitussitoumukseen liittyen on tullut pyyntönä tarkempi määrittely mistä 
hankkeeseen varattava kuntarahoitus katetaan. Puheena on ollut, että osana kuntoi-
lukeskuksen kuntarahoitusta käytetään kunnan testamenttivaroja ja osa rahoituksesta 
on avustusmäärärahoja.  
 
Jos kuntosalihanke saa AVIlta myönteisen rahoituspäätöksen, kunta sitoutuu hank-
keeseen valtuuston päätöksen mukaisesti 35 %:n kuntarahaosuudella. Ehdotuksena 
on, että tämän vuoden osalta hankkeen kuntarahaosuuteen käytetään taseessa ole-
via, käyttötarkoitukseen soveltuvia, perintövaroja 80.000 euroa. Näin ollen lisätalous-
arviolle ei ole tarvetta vuonna 2019. Vuoden 2020 osalta talousarvioon varataan kun-
tarahoitukseen kunnanhallituksen alle avustusmäärärahoja loppuosa 148.221 euroa. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää, että valtuuston päättämän avustusosuuden mukainen (35 %) 
kunnan rahoitus kuntosalihankkeeseen katetaan vuoden 2019 osalta taseessa ole-
villa, käyttötarkoitukseen soveltuvalla, perintörahalla ja loppuosa varataan vuoden 
2020 talousarvioon hallituksen alle avustusmäärärahoihin. Kunnan rahoitusosuus 
koostuu seuraavista eristä: 
 
- 2019: 80.000 € (taseessa olevat perintörahat) 
- 2020: loppuosa 148.221 € (kunnanhallituksen alle avustusmäärärahoihin) 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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44  § LAUSUNTO LAPPAJÄRVEN ISO SAAPASNEVAN TUULIVOIMAPUISTON 
OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ YMPÄ-
RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Khall § 44 
11.3.2019 Valmistelija Tuomo Saari 
 

Lappajärven kunta on pyytänyt Evijärven kunnan lausuntoa Iso Saapasnevan tuuli-
voimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) sekä ym-
päristövaikutusten arviointisuunnitelmasta (YVA). 
 
Lappajärven kunta on käynnistänyt 11.6.2018 tehdyllä päätöksellä Iso Saapasnevan  
tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen sekä ympäristövaikutusten arvioinnin. 
 
ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan  
alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Suunnitte-
lualue sijaitsee n. 8,5 km Lappajärven keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue 
rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin. 
 
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Iso 
Saapasnevan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) 
mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavamenettelyn yhdisty-
mistä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Yleiskaava laadi-
taan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää 
suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
 
Ympäristövaikutusarvioinnissa ovat arvioitavana vaihtoehdot 
 
•Vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa 0 (VE0) Iso Saapasnevan alueelle suunniteltuja tuuli-
voimaloita ja niiden maakaapeliliityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii 
arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain  
muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä. 
 
•Vaihtoehto 1 (VE1). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoima-
lan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW, tornin korkeus enintään 200 
metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 
300 metriä. 
 
•Vaihtoehto 2 (VE2). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoimalan 
tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW, tornin korkeus enintään 200 
metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 
300 metriä. 
 
Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 eteläpuolelle sijoittuva Övermarkin kylä tulisi lähim-
mäksi tuulivoimapuistoa. Lähimmästä tuulivoimalasta on matkaa noin 1,4 km asuinra-
kennukseen. Yksi lomarakennus/eräkämppä sijaitsee 1,1 km:n etäisyydellä lähim-
mästä tuulivoimalasta. Suunnitellun alueen pohjoispuolella sijaitsee Evijärven kun-
nassa sijaitseva Pitkänsalon kylä, jonka lähin asuinrakennus sijoittuu 1,8 km etäisyy-
delle lähimmästä tuulivoimalasta. Lappajärven Kuoppalan kylä sijaitsee eteläpuolella 
n. 4 kilometrin, luoteessa Evijärven kunnan puolella Ranta-ahon kylä n. 4,5 kilometrin 
ja itäpuolella Vetelin kunnan Kalliojärvi on n. 5,5 kilometrin etäisyydellä. 
 



EVIJÄRVEN KUNTA 11.3.2019 61 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Esitetyn suunnitelman mukaan tuulivoimaloista 1-2 km etäisyydelle sijoittuu Lappajär-
ven, Evijärven ja Vetelin kuntien alueella 18 asuinrakennusta ja 10 lomarakennusta, 
joissa asukasmäärä on yhteensä 46 henkilöä. 2-5 km etäisyydelle sijoittuu 182 asuin-
rakennusta ja 154 lomarakennusta, joissa sukasmäärä on 406 henkilöä. 
 
Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man (OAS) mukaisesti suunnitellut ja YVA:ssa arvioitavat tuulivoimat ovat huomatta-
vasti suurempia kuin esim. Kauhavan Suolinevan alueelle suunnitellut tuulivoimalat. 
Maksimiteho on 7-10 MW (Suolineva 4,5 MW) ja maksimikorkeus 300 m (Suolineva 
219,5 m). Näin korkeita tuulivoimaloita ei ole vielä Suomessa käytössä.  
 
Lähin valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde on Evijärven 
kunnassa Lassilan taloryhmä noin 10 kilometrin päässä luoteessa ja Vetelin kirkon-
seutu noin 18 kilometrin päässä suunnitelluista tuulivoimaloista pohjoiseen. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää YVA-lain 16 § mukaisen YVA-
ohjelman. Pykälän mukaisesti hankkeesta vastaavan on toimitettava ympäristö-vaiku-
tusten arviointiohjelma yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman tulee sisältää tarvitta-
vat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykyti-
lasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä 
suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman sisällöstä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 
YVA-ohjelman mukaan hankkeessa keskeiset arvioitavat vaikutukset ovat: 
- Vaikutukset maisemaan 
- Melu- ja varjostusvaikutukset 
- Vaikutukset luontoon, mm. linnustoon ja metsäpeuraan 
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 
- Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Iso-Saapasnevan tuulivoimahankkeessa arvioidaan sekä tuulivoimapuiston  
että siihen liittyvän sähkösiirron vaikutukset. 
 
Ympäristövaikutusten arviointia varten laaditaan seuraavat selvitykset tukemaan ole-
massa olevaa aineistoa: 
 
- kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 
- pesimälinnusto- ja muuttolinnustoselvitys 
- päiväpetolintutarkkailu 
- pöllö- ja metsäkanalintuselvitys 
- liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkoselvitykset 
- metsäpeuraselvitys 
- näkymäalueanalyysi 
- maisemavaikutusten havainnollistamien valokuvasovittein 
- arkeologinen inventointi 
- melumallinnus 
- asukas- ja maaomistajakysely 
 
- Tarkastelualue on minimissään suunnittelualue sekä maakaapeliyhteys  
uudelle sähköasemalle. 
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- Vaikutukset maankäyttöön, noin 2 km säteellä 
- Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin, lähimaisema-alue 2-3 
km, kaukomaisema yli 6 km aina 20 km:n saakka.  
- Vaikutukset muinaisjäännöksiin tarkastellaan rakennuspaikkakohtaisesti tuulipuiston 
ja ulkopuolien maakaapelilinjauksen alueella. 
- Luontovaikutukset rajoittuvat rakennuspaikkoihin ja lähiympäristöön,  
n. 100 m tuulivoimalan rakennuspaikoista. Pesimälinnuston vaikutusten  
lisäksi tarkastellaan muuttoreittejä ja kerääntymisalueita 5 km etäisyydeltä suunnitte-
lualueesta. 
- Melu- ja välkemallinnukset, vaikutusalue tarkastellaan sillä laajuudella, millä laskel-
mat osoittavat hankkeella olevan vaikutuksia, yleensä alle 2 km:n säteellä tuulipuis-
tosta. 
- Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan keskittyvän noin 3 km etäisyydelle tuuli-
puistoalueesta (esim. maisema-, melu- ja välkevaikutukset)  
- Työllisyys- talous- ja liikennevaikutukset laajempi alue, kunnan ja maakunnan taso 
 
Vaikutukset arvioidaan rakentamisen (1-2 v), toiminnan (20-50v) ja toiminnan päätty-
misen jälkeen. 
 
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla haitallisia 
ympäristövaikutuksia voidaan vähentää esim. voimaloiden sijoittelua, maakaapelin 
linjauksia, voimaloiden perustekniikkaa, voimaloiden kokoa, rakentamisajankohtaa 
jne. Arviointiselostuksessa esitetään myös arvioinnin epävarmuustekijät. Lisäksi laa-
ditaan suunnitelma ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi. 
 
Hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan vaikutusten arvioinnin tulosten perus-
teella vertailutaulukon avulla. Taulukkoon kirjataan havainnollisella ja yhdenmukai-
sella tavalla vaihtoehtojen keskeiset vaikutukset. Lisäksi arvioidaan myös hankevaih-
toehtojen ympäristöllistä toteuttamiskelpoisuutta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus hyväksyy seuraavan lausunnon 
Iso Saapasnevalle suunnitellusta tuulivoimapuistosta: 

  
Evijärven kunnanhallitus suhtautuu kielteisesti Lappajärven Iso-Saapasnevan tuuli-
voimala-alueeseen. Evijärven kunnanhallitus on aiemmin tehnyt periaatepäätöksen, 
että tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin 
tuulivoimaloiden haitat todennäköisesti olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riista-
eläimille sekä muulle eliöstölle. 

Evijärven kunnanhallitus vaatii, että Lappajärven Iso-Saapasnevalle suunnitellun tuu-
livoimalapuiston osalta tulee noudattaa kyseistä neljän kilometrin vähimmäisetäi-
syyttä. Kyseisellä alueella on merkittävästi vakituista ja loma-asutusta sekä eläinten 
tuotantoa, turkistarhausta ja eläintiloja myös Evijärven puolella Pitkäsalossa 1-4 kilo-
metrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista. Suunniteltu Iso Saapasnevan tuu-
livoimalapuisto sijoittuu liian lähelle Evijärven kunnan Pitkänsalon kylän vakituista 
asutusta ja kylän turkistarhausaluetta.  
 
Kuntalain mukaisesti kunnan tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä sekä hyvin-
vointia ja kuntalaisille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden val-
misteluun sekä toimintaan. Iso Saapasnevan tuulivoimahanketta kohtaan on vahva 
vastustus Evijärvellä ja erityisesti suunniteltua puistoa lähimpien kuntalaisten keskuu-
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dessa. Eri puolilla maailmaa tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat ihmiset ovat oi-
reilleet tuulivoimaloista monin eri tavoin. Voimaloiden suunnittelu asutuksen läheisyy-
teen aiheuttaa ihmisissä pelkoa sekä oman terveyden, että maaseudulla eläintenpi-
toon liittyvien elinkeinojen puolesta. Tuulivoimahankkeen toteutuessa on Evijärven 
kunnalle ja lähialueen asukkaille vain negatiivisia seurannaisvaikutuksia. 
 
Iso Saapasnevalle suunniteltavat tuulivoimalat ovat Suomen korkeimpia. Tuulivoima-
loiden teho on 10 MW:a ja korkeus jopa 300 metriä. Nykyiset kokemukset ja selvityk-
set eivät anna riittävää kokonaiskuvaa tuulivoimaloiden aiheuttamista ympäristövaiku-
tuksista ihmisiin ja tuotanto- sekä luonnon eläimiin. Ympäristövaikutusten luotettava 
arviointi on haastavaa. Lisäksi mallinnukset ja selvitykset ovat teoreettisia ja todelliset 
vaikutukset selviävät vasta voimaloiden toimiessa. Asutukselle, turkistaloudelle ja 
maataloudelle on erittäin tärkeää, että ennen lopullisia päätöksiä selvitetään tuulivoi-
maloiden aiheuttamat vaikutukset ihmisiin ja eläimiin mahdollisimman kattavasti. Näi-
den selvitysten tulokset tulee huomioida suunnitelmien jatkotoimenpiteissä ja suunni-
telmia tulee joko muuttaa kauemmaksi kunnan rajasta tai koko hankkeesta on luovut-
tava. 

 
Edellä mainituilla perusteilla kunnanhallitus vastustaa Iso Saapasnevalle suunniteltua 
tuulivoimapuistoa. 
 
Merkitään: Terhi Kultalahti (yleislausekejäävi), Marita Huhmarsalo (intressijäävi) ja 
Marja-Leena Kultalahti (intressijäävi) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. 
 
Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jari Anttikoski. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-

kunimi@evijarvi.fi 
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45 § EVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA OSITTAISEN KUMOA-
MISEN SEKÄ KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN HY-
VÄKSYMINEN 

Khall § 97 
11.6.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Ympäristönsuunnittelu Oy on laatinut ehdotuksen Evijärven rantaosayleiskaavan päi-
vityksestä. Kaavapäivitykseen on ryhdytty Evijärven kunnan aloitteesta.  

 
 Evijärven rantaosayleiskaavan vireilletulosta on kuulutettu maankäyttö- ja rakennus-

lain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.   
Kunnanvirastossa 19.11. - 20.12.2012 esillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man sekä kaavaluonnoksen pohjalta ovat mielipiteensä voineen lausua kaikki jota 
asia koskee. Tämän lisäksi lausunnot on pyydetty seuraavilta tahoilta: Etelä-Pohjan-
maan maakuntamuseo, Etelä-Pohjanmaan ELY, Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan, 
Metsäkeskus. 

 
 ELY-keskus on antanut tulvalausuntona 24.4.2009 päivätyn lausunnon, joka on voi-

massa edelleen. Ely- keskuksen luonnonsuojeluryhmä on antanut 21.8.2013 päivätyn 
lausuntonsa, jonka mukaan Evijärvellä on alueellemme poikkeuksellisen rikas ja ar-
vokas rantakasvillisuus ja eläimistö. Selvityksessä esitetyt luontoarvojen huomioimi-
set kaavassa ovat perusteltuja. 

 
 Museovirasto on laatinut arkeologisen inventoinnin 1 - 12.6.2013. Ympäristösuunnit-

telu Oy on laatinut luontoselvityksen 11.6.2012, sekä maisemaselvityksen 6.11.2013. 
Luontoselvitys on päivitetty 6.4.2018. Luontoselvityksessä on selvitetty kattavasti lin-
nusto, nisäkkäät, sammakot, yöperhoset, lepakot ja viitasammakot.  

 
 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.7. - 15.8.2016. Kaavaluonnoksesta on jätetty 47 

muistutusta / mielipidettä ja 4 lausuntoa. Kaavaluonnoksesta saaduista viranomais-
lausunnoista järjestettiin viranomaisten työneuvottelu Ely-keskuksen ja Museoviras-
ton kanssa. Kaavanlaatija ja kaavanpäivitykseen nimetty ohjausryhmä on käynyt läpi 
luonnoksesta tehdyt muistutukset ja lausunnot. Kaavapäivityksen konsultti on laatinut 
vastineet luonnoksesta tehtyihin muistutuksiin ja lausuntoihin. 

 
 Kaavaluonnoksen pohjalta on laadittu kaavaehdotus, jossa on otettu mahdollisuuk-

sien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus sisältää rantayleis-
kaavan muutoskartan kaavamerkintöineen ja –määräyksineen, rantayleiskaavan ku-
moamiskartan sekä kaavaselostuksen liitteineen.  

 
 Kaavakartat kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostus, osallistumi-

sen arviointisuunnitelma, luontoselvitys jaetaan liitteenä. Vastineet oheismateriaalina.  
  
 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaan kaavaehdotus on pidettävä julkisesti 

nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. 

  
Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävil-
läoloaikana.  
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. Hyväksyä kaavanlaatijan kirjaamat vastineet sekä niiden mukaisesti laaditun kaa-

vaehdotuksen. 
2. Asettaa Evijärven rantaosayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusase-

tuksen mukaisesti yleisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi ajalle 18.6. - 
12.8.2018. Kaavaehdotus on nähtävillä Evijärven kunnantalolla sekä Evijärven 
kunnan internetsivuilla. Kunnantalon ollessa suljettuna heinäkuussa 2. – 
29.7.2018 kaavaluonnos on nähtävillä Evijärven kirjastossa. 

 
Kunnanhallitus pyytää kaavaehdotuksesta lausunnon ELY-keskukselta, sekä muilta 
tarpeellisilta tahoilta. 
 
Merkitään: Juha Alkio poistui asian käsittelyn aikana klo 19.00. 

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

Khall § 220 
10.12.2018 Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Evijärven rantaosayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.6. - 12.8.2018.  
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä Evijärven kunnantalolla sekä Evijärven kunnan internetsi-
vuilla. Kunnantalon ollessa suljettuna heinäkuussa 2. – 29.7.2018 kaavaluonnos oli 
nähtävillä Evijärven kirjastossa. 

 
Kaavaehdotuksesta annettiin 7 kpl muistutusta/mielipidettä sekä Ely-keskuksen ja 
Museoviraston lausunnot. 
 
Kahta muistutusta koskien järjestettiin erillinen MRL 32§:n mukainen kuuleminen 
naapuritilojen omistajille. Toisesta kuulemisesta saatiin kaksi muistutusta. Kaikki 
muistutukset ja lausunnot, sekä niiden perusteella nähtävillä olleeseen kaavaehdo-
tukseen ehdotetut muutokset on esitetty kaavanlaatijan laatimissa vastineissa. Li-
säksi 11.10.2018 Ely-keskuksen kanssa järjestettiin lausunnon antamisen pohjaksi 
työneuvottelu. 

 
Kaavakartat kaavamerkintöineen ja vastineet sekä lausunnot jaetaan oheismateriaa-
lina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. Hyväksyä kaavanlaatijan kirjaamat vastineet, sekä niiden mukaisesti laaditun Evi-

järven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseu-
dun osayleiskaavan osittaisen muutoksen. 

2. Esittää valtuustolle 10.12.2018 päivätyn Evijärven rantaosayleiskaavan muutok-
sen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muu-
toksen hyväksymistä. 

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

Valt § 7 
28.1.2019 Pykälän oheismateriaalina toimitetaan: Kaavakartta sekä merkintöjen selitykset ja 

kaavamääräykset, Kumottavan rantaosayleiskaavan kartta, Emätilaselvitys, Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma, Maisemaselvitys, Arkeologinen inventointi, Kaavaselos-
tus liitteineen (4kpl), Luontoselvitys sekä Valtuustolle jätetty esitys rakennusoikeuden 
siirtämisestä. 

 
 Keskustelun kuluessa Pertti Vesala esitti, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan 

valmisteluun. Markus Kattilakoski kannatti. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palauttaa valmisteluun. 
 
Khall § 32 
11.2.2019 Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Valtuusto palautti kaavaehdotuksen valmisteluun esille tulleiden lisätietojen perus-
teella. Valmistelussa selvitetään esille tulleet lisätiedot. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kaavaehdotus valmistellaan siihen tulleet lisätiedot huo-
mioiden. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 45 
11.3.2019 Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Uudelleenvalmistelussa on huomioitu muistutuksen täydennys koskien asuinraken-
nuksen rakentamiseksi aikaisemmin myönnettyä poikkeamislupaa sekä rakennusoi-
keuden siirtämistä.  
 
Poikkeamisluvan nojalla rantayleiskaavaehdotukseen merkitystä rakennuspaikasta 
järjestettiin erillinen MRL 32§:n mukainen kuuleminen naapuritilojen omistajille. 
 
Määräaikaan mennessä kuulemisesta ei jätetty muutosta vastustavia muistutuksia. 
 
Kaavakartat kaavamerkintöineen ja vastineet sekä lausunnot jaetaan oheismateriaa-
lina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavanlaatijan kirjaa-
mat vastineet, sekä niiden mukaisesti laaditun Evijärven rantaosayleiskaavan muu-
toksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muu-
toksen.  
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 7.3.2019 päivätyn Evijärven ranta-
osayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleis-
kaavan osittaisen muutoksen hyväksymistä. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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46 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 46 
11.3.2019 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: 
 Sivistyslautakunta 26.2.2019 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 8 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 24 Asuntohakemus 
 30 Asuntohakemus 
 35 Asuntohakemus 
 36 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 133 Koulunkäynninohjaajan sijaisuuden jatkaminen Kirkonkylän koulussa 
 173 Hiomakoneen hankinta koulukeskuksen käsityöluokkaan 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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47 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 47 
11.3.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 11.2.2019, 19.2.2019 ja 5.3.2019 
3. Evijärven kunnostushanke, ohjausryhmä pöytäkirja 1/2019, 20.2.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus pöytäkirja 1/2019 liitteineen, 

5.2.2019 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ote pöytäkirjasta § 3 Työpajatoimintojen 

uudelleenjärjestely, 5.2.2019 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ote pöytäkirjasta § 4 Perussopimuksen 

muuttaminen, 5.2.2019 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ote pöytäkirjasta § 9 Yhteistoimintamenet-

telyn käynnistäminen, 5.2.2019 
8. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymähallitus ptk 2/2019, 

21.2.2019 
9. EP:n liitto, Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2019 liitteineen, 18.2.2019 
10. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto, pöytäkirja 3/2018, 

27.11.2018 
11. EPSHP, hallitus, pöytäkirja liitteineen, 18.2.2019 
12. Kuntaliitto, yleiskirje 3/2019, Kunnan jätehuollon järjestämisvastuu muuttui 

vuoden 2019 alussa, 5.3.2019 
13. Kuntaliitto, yleiskirje 4/2019, Kansallinen veteraanipäivä, 25.2.2019 
14. Kuntatyönantajat, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistuk-

set 1.4.2019, 2/2019, 18.2.2019 
15. Kuntatyönantajat, Erillinen virka- ja työehtosopimus lukio-opetuksen tuto-

ropettajan työn korvaamisesta, 3/2019, 19.2.2019 
16. LSSAVI, Ohjauskirje: Kuntoutuksen apuvälineiden myöntäminen perustuu 

yksilölliseen tarveharkintaan, 14.2.2019, LSSAVI/1946/2019 
17. LSSAVI, Kuulutus, Hakemus päästö- ja vesistötarkkailuohjelman hyväksy-

miseksi, LSSAVI/9841/2018, 15.2.2019 
18. LSSAVI, Alueellisen maanpuolustuskurssin 26/2019 6.-10.5.2019 oppilas-

valintainfo, 19.2.2019 
19. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos-

keva luvan muuttaminen, Dnro V/3341/2019, 12.2.2019 
20. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta, Drno V/45799/2018, 25.2.2019 
21. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 

Drno V/45799/2018, 25.2.2019 
22. Geologian tutkimuskeskus, Ilmoitus geofysikaalisista maanmittauksista 

Evijärvellä ja Kruunupyyssä 
23. Päiväkodin sisäilmakatselmus, 19.2.2019 
24. Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry, vetoomus eläkejärjestöjen tuke-

miseksi, 1.3.2019 
25. EPSHP, palvelumaksut 2/2019 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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48 § MUUT ASIAT 

Khall § 48 
11.3.2018  

1. Kuntoilukeskushanke 
2. Kuntajohtajakoulutuksen peruuntuminen 
3. Henkilöstöasioita 
4. Antinrinteen tilanne 
5. Vesijohtotyömaa 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen asioita 
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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 36 – 40, 43, 45 - 48  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 41, 42 ja 44 
 
 

 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 
 
Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 41, 42 ja 44 
 
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, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
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) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


