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29 § PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN SEKÄ LÄSNÄOLO LAUTAKUNNAN KOKOUK-
SISSA 

Tekla § 29 
19.6.2019  Teknisen toimiston toimistonhoitajan sijaisen siirtyessä toiseen työpaikkaan, tulee 

päättää teknisenlautakunnan pöytäkirjan pitäjästä sekä hänen läsnäolo-oikeudesta 
teknisenlautakunnan kokouksissa. 

 
Hallintosäännön 104 §:n mukaan muiden kuin 1 momentissa määrättyjen henkilöiden 
läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.  

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että teknisen lautakunnan kokouksissa pöytä-
kirjanpitäjän toimii Eeva-Maija Savola siihen saakka kunnes vakituinen teknisentoi-
men toimistosihteeri palaa takasin työhönsä. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   150 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

30 § KAUHAVANSEUDUN AUTOILIJAT OY / MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA  
   

Tekla § 30 
19.6.2019  Kauhavanseudun Autoilijat Oy hakee maa-ainestenottolupaa kalliokiviaineksen otta-

miselle ja ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle ja murskaamiselle siirrettävällä 
murskausasemalla Evijärven kunnan Evijärven kylän kiinteistöllä 52-401-1-355. 

 
 Maa-aineslupa ja ympäristölupapäätös liitteenä 1  
  

Ehdotus: Kauhavanseudun Autoilijat Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa kal-
liokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupa kalliokiviaineksen louhimiseen ja murs-
kaukseen pykälän liitteenä 1 olevan päätöksen mukaisesti kiinteistöllä 52-401-1-355. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lupa myönnetään aloittaa toiminta ennen kuin se saa 
lainvoiman. 

 
 Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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31 § EVIJÄRVEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 
2019 

Tekla § 31 
19.6.2019 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on velvollisuus laatia valvontaohjelma (YSL 

168§). Valvontaohjelma laaditaan vuosittain valvontasuunnitelmassa määritellyn ris-
kinarvioinnin pohjalta. Valvontaohjelmassa on oltava suunnitelma ohjelmakaudella to-
teutettavista erityyppisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikais-
tarkastuksista sekä muista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä. Valvontaohjelmas-
sa on myös kuvattava edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumi-
nen.(YSA 30 §) 

 
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti ympäristönsuojeluviranomainen voi periä 
maksun valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisten tai rekisteröitävien toiminto-
jen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllises-
tä valvonnasta. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi 22.8.2017 Evijärven ympäristönsuojeluviranomaisen 
valvontasuunnitelman vuosille 2017-2021. Valvontakohteissa käynti perustuu valvon-
tasuunnitelmaan ja ne on jaettu kolmeen eri valvontaryhmään. 
 
1. Tarkastus vähintään kerran kolmessa vuodessa 
2. Tarkastus vähintään kerran viidessä vuodessa 
3. Kertaluonteisissa toiminnoissa kerran luvan voimassaoloaikana 

 
Turkistarhat, murskausasemat ja ammattimainen jätteiden käsittely kuuluvat  
ryhmään 1.Eläinsuojat, ampumaradat, autopurkaamot, polttonesteiden jakelu kuulu-
vat  ryhmään 2. 

 
Valvontakohteet on valittu vuosittain sen mukaan onko edellisestä käynnistä kulunut 
valvontasuunnitelman mukainen 3 tai 5 vuotta. 

 
Valvontakohteet  2018-2019 

 
Evijärven kunnassa on valvottavia ympäristöluvanvaraisia tai lupaharkinnan mukai-
sesti säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvia tai rekisteröitäviä kohteita seuraavasti: 

 
Turkistarhat    32 kpl 
Eläinsuojat      17 kpl 
Rehusekoittamo     1 kpl 
Murskausasemat    6 kpl 
Jätteiden ammattimainen käsittely  1 kpl 
Polttonesteiden jakeluasemat  2 kpl 
Asfalttiasemat  2 kpl 
Yhteensä    61 kohdetta 

 
Vuonna 2018 toteutunut valvontaohjelma 
Määräaikaistarkastukset toteutuivat seuraavasti: 
Turkistarhat   3 kpl 
Eläinsuojat    6 kpl  
yhteensä    9 tarkastusta 
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Lisäksi valvontaa on kuulunut kaikkien ympäristölupavelvollisten vuosiraporttien pyy-
täminen ja tarkistaminen. 

 
Vuoden 2019 valvontaohjelma 

 
Vuonna 2019 on tarkoitus painottaa määräaikaistarkastuksissa eläinsuojia. 

 
Eläinsuojat  5    kpl 
Turkistarhat   15  kpl 
Murskausasema  4    kpl 

 
yhteensä   24 tarkastusta 

 
Maa-aineslupien vuosittainen valvonta. Valvottavia maa-ainelupia on yhteensä 7 kpl 

 
Muu valvonta 
Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaisesti valvotaan lannan poikkeuksellista 
varastointia aumassa sekä levitystä. 
Ruoppaus- ja niittoilmoitusten valvontaa 
Jätelain mukainen valvonta 
 
Ehdotus: Hyväksytään vuodelle 2019 laadittu valvontaohjelma. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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32 § AVOTEKOJÄÄRADAN JÄÄDYTYSLAITTEIDEN- SEKÄ UUDEN KAUKALON TARJOUS-
TEN HYVÄKSYMINEN   

Tekla § 32  
19.6.2019 Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa vuosille 2019 ja 2020 koulukeskuksen 

jääkiekkokaukalon uusimiseen ja tekojääradaksi muuttamiseen. Tekojääradaksi 
muuttaminen tarkoittaa sitä, että kaukalon maapohjaan asennetaan jäädytysputkistot, 
jolla maapohja jäädytetään jo ennemmin, kuin ulkoilman lämpötila muutoin olisi tar-
peeksi kylmä luistelujään tekemiseen. Jäädytysputkistossa kiertää kylmäaine, joka 
jäädytetään erillisessä kaukalon läheisyyteen rakennettavassa jäädytyskontissa.  

 
 Tekojääradan avulla luistelukautta voidaan pidentää sekä syksystä että keväästä. 

Nykyisin kaukalon pohjajäädytys tapahtuu, kun ulkolämpötila on koko vuorokauden 
selvästi pakkasen puolella. Useana vuotena on valitettavasti kuitenkin käynyt niin, et-
tä ulkoilma uudelleen lämpenee ja pohjajää on sulanut lähes kokonaan pois. Kun ul-
koilma on taas kylmennyt, on pohjajäädytys tehty uudelleen.  

 
 Keväällä kun ulkolämpötila nousee ja aurinko alkaa enemmän lämmittää, sulaa kau-

kalon jää paikoin erittäin nopeasti ja luistelukausi päättyy. 
 Jäädytysputkiston avulla pohjajäätä ei tarvitse jäädyttää kahteen kertaan ja pohja-

jäästä saadaan riittävän paksu ja kestävä. Paksu jääkerros kestää vastaavasti pa-
remmin kevätauringon sulattamista. 
 
Tekojääradan pohjarakenteet on suunniteltu alan toimijoiden ohjeistuksen mukaan. 
Kaukalon pohjaan asennetaan salaojaputkistot, tarvittavat maalajikekerrokset sekä 
routaeristeet. Edellä mainitut työsuoritteet tehdään kunnan omana työnä. Kunta 
hankkii ja asentaa lisäksi jäädytyskontin sekä jäädytysputkistojen väliin asennettavan 
siirtoputken. 
 
Tarjouspyynnön mukaisesti valittava urakoitsija asentaa jäädytysputkistot noin 50 mm 
paksuun kivituhkakerrokseen, jonka päälle asennetaan urakoitsijan toimesta hiekka-
tekonurmi, jossa nurmen pituus on 20 mm. 
 
Hiekkatekonurmeen maalataan viivat tenniskentälle. Hiekkatekonurmen päälle ura-
koitsija asentaa uudet kaukalon laidat tarvittavine portteineen sekä päätysuojaverk-
koineen. Kaukalon laitojen asennuksen tulee olla valmiina 27.9.2019 mennessä. 
 
Tarjouspyyntö käsittää lisäksi erillisen, kaukalon läheisyyteen toimitettavan jäädytys-
kontin. Jäädytyskontin toimitus, asennus ja käyttöön on marraskuun 2020 loppuun 
mennessä. 
 
Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia koulukeskuksen jääkiekkokaukalon muuttami-
sesta tekojääradaksi sekä kaukalon laitojen uusimisesta. Tarjouspyyntö on julkaistu 
Hilmassa. 

 
Tarjouksen jätti 3 yritystä. Tarjoukset olivat: 
 
- Jäämestarit Oy    251 500 € alv 0%  
- OY Yleiskylmä-Findri Ltd 299 300 € alv 0% 
- Vepe Oy Peltonen  356 000 € alv 0% 
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Koulukeskuksessa oleva kaukalo on jo purettu pois ja se uudelleen asennetaan Sär-
kikylän koulun vanhan kaukalon tilalle heinäkuun 2019 aikana. 
 
Kunta on hakenut valtion liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua avustusta jäädy-
tyslaitteistojen ja uuden kaukalon hankkimiseen. Asiasta tehty avustuspäätös oli kun-
nalle positiivinen ja avustusta on kunnalle myönnetty 88 000 €. 
 
Kunnan oman työnä suorittamat kone- sekä täyttötyöt on aikataulutettu tehtäväksi 
heinäkuun loppuun 2019 mennessä.  
  

 Hallintosäännön 18 § mukaan yli 75 000 €:n investoinnista päättäminen kuuluu kun-
nanhallitukselle. 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle että se päättää 
valita Jäämestarit Oy:n koulukeskuksen tekojääradan kylmälaitteiden ja uuden kau-
kalon toimittajaksi tarjouspyynnön mukaisesti hintaan 251 500 € alv 0%. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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33 § POIKKEAMISLUPA ATENO OY  

Tekla § 33 
19.6.2019 Ateno Oy hakee 21.3.2019 päivätyllä hakemuksellaan poikkeamislupaa teollisuushal-

lin laajentamiselle yleiskaava-alueella. Ateno Oy on laajentamassa teollisuushalliaan 
siten, että laajennus pidentää nykyistä jo olevaa teollisuushallia. Laajennos tulisi ole-
vasta rakennuksesta pohjoiseen päin. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n mukaan poikkeaminen ei saa: 
1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle. 
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 
3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista. 
 

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen 
tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Poikkeuslupahakemuksesta on kuullut naapureita, eikä heillä ole huomautettavaa 
hankkeesta. 
 
Nyt rakennettava laajennus tulee yleiskaavassa teollisuusrakentamiselle varatulle 
alueelle. Rakennus on kiinteästi yhteydessä olevaan rakennukseen. Ateno Oy on si-
toutunut asemakaavoittamaan omistamansa kiinteistön.  

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan, koska poikkeami-
nen ei aiheuta haittaa kaavan muuttamiselle. Laajennos tulee olevaan rakennukseen 
kiinteästi, eivätkä naapurikiinteistöt vastusta hakemusta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Jyrki Mikkola jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi). 
  
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo saari, 044-3699 550,  
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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34 § EVIJÄRVENKYLÄN MAA- JA VESIOSUUSKUNNAN ESITYS SAIRAALANRANNAN VE-
NELAITUREIDEN LUOVUTTAMISESTA EVIJÄRVEN KUNNALLE 

Tekla § 34 
19.6.2019 Evijärvenkylän maa- ja vesiosuuskunta on kokouksessaan 25.4.2019 tehnyt ehdotuk-

sen kunnalle, että kunta ottaisi sairaalanrannassa olevan venelaiturin korvauksetta 
kunnan hoitoon ja omistukseensa. Kokouspöytäkirja on toimitettu kunnan tekniseen 
toimeen paperisena sekä sähköpostitse. 

 
 Venelaituri on rakennettu Evijärvenkylän maa- ja vesiosuuskunnan toimesta. 
  
 Evijärven kunnalla on suunnitelmat sairaalanrannan kehittämiseksi. Suunnitelmat 

pitävät sisällään jo toteutuneen rantaraitin rakentamisen sekä rantapuistikon raken-
tamisen. 

 
 Sairaalanrannassa oleva venelaituri sopii hyvin alueelle oleviin suunnitelmiin ja se 

toimii luontevana rantautumispaikkana veneilijöille. Laituri on hyväkuntoinen, mutta 
sille on syytä tehdä tarkempi tarkastelu ja tarvittaessa tehdä korjaustoimenpiteitä. 

 
 Kunta on lunastanut vesijättömaan laiturin kohdalta joten laituri on suoraan kunnan 

omistamaan maahan yhteydessä.  
  
 Evijärven kunnalla on venelaituri sillankorvassa, josta venepaikkoja vuokrataan hin-

taan 100 € / vuosi.  
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Evijärvenkylän maa- ja vesiosuuskunta eh-
dotuksen ja päättää ottaa korvauksetta vastaan sairaalanrannassa oleva venelaiturin 
kunnan hoitoon ja omistukseen. 
 
Tekninen lautakunta päättää lisäksi venepaikan vuokraushinnaksi 100 € / vuosi. 
 
Veneellä keskustan liikkeisiin asioimaan tuleville laiturinkäyttö on ilmainen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo saari, 044-3699 550,  
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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35 § KIRKONKYLÄN KOULUN HIRSIRAKENNUKSEN LAAJENTAMINEN   

 
Khall § 95 
10.6.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on kasvanut. Ensi syksynä Kirkonkylän koululla on 
noin 150 oppilasta. Alkuperäinen koulurakennus on rakennettu aikanaan noin sadalle 
oppilaalle. Vuonna 2016 samaan pihapiiriin rakennettiin erillinen hirsinen rakennus 
esiopetusta varten helpottamaan akuuttia tilantarvetta lisääntyneen oppilasmäärän 
vuoksi.  
 
Esiopetuksen lisääntynyttä tilantarvetta ratkaistiin aluksi olemassa olevia erillisiä ra-
kennuksia hyödyntämällä. Muun muassa koulukeskuksen alueella oleva vanha asuin-
rakennus otettiin esiopetustilaksi, mutta sisäilmaongelmien vuoksi sen käyttöä on 
jouduttu vähentämään.  

 
Kirkonkylän koululla on olemassa olevia luokkatiloja osittain jo jaettu pienemmiksi 
luokkatiloiksi. Samoin näyttämön varastotiloja on jouduttu ottamaan opetuskäyttöön. 
Oppilasmäärän edelleen kasvaessa kirkonkylän koululla ei ole enää sellaisia tiloja, 
joita voisi jakaa useammalle ryhmälle, sillä kaikki pedagogisesti toimivat mahdolli-
suudet on jo käytetty ja kartoitettu.  
 
Tällä hetkellä kirkonkylän koululla on yhdeksän luokkatilaksi soveltuvaa opetustilaa ja 
tarve ensi syksyksi on 11 varsinaista luokkatilaa ja yksi erityisopettajan tila. Se, että 
esikouluryhmiä tulee ensi vuonna kaksi ja toukokuussa perustettu erityisluokka lisää-
vät luokkatilojen tarvetta. Kirkonkylän koululla on ennestään toisella ja kolmannella 
luokalla rinnakkaisluokat. Lisäksi aamu- ja iltapäivähoito ja iltapäivätoiminta tarvitsee 
myös omat tilat tarjotakseen oppilaille mahdollisuuden laadukkaaseen iltapäivätoimin-
taan ja -hoitoon.  
 
Kustannustehokas ratkaisu on laajentaa nykyistä 2016 rakennettua hirsirakennusta, 
siten, että sinne tulisi kolme uutta noin 50 m²:n luokkatilaa ja laajennus ratkaisisi Kir-
konkylän koulun tilantarpeen. Nykyinen hirsirakennus suunniteltiin jo rakennusvai-
heessa helposti laajennettavaksi. Laajentamalla olemassa olevaa hirsirakennusta 
saataisiin nopeasti pedagogisesti toimiva, turvallinen ja terveellinen oppimisympäris-
tö.  
 
Luokkatilojen lisäksi laajennukseen tulee tehdä myös lisää wc tiloja. Tarvittavat tilat 
huomioiden, laajennuksen pinta-ala on noin 220 m². Alustava kustannusarvio laajen-
nukselle on 1500 – 1800 €/m². Kokonaiskustannusarvion ollessa 330 000 – 396 000 
€ alv 0 %. Kustannusarvion perustana on 2016 vuonna toteutuneen, nyt laajennetta-
van hirsirakennuksen toteutuneet kustannukset. 
 
Laajennustarpeen kiireellisyyden johdosta tulee rakentamisen käynnistyä mahdolli-
simman nopeasti. Talousarvion 2019 investointiosaan ei ole varattu rahaa koulura-
kentamiseen. Laajennuksen kustannuksista tulee tehdä valtuustolle lisätalousarvio ja 
valtuuston täytyy päättää lisämäärärahan myöntämisestä koulurakentamiseen kulu-
valle vuodelle.  
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Tällä hetkellä ei voida osoittaa, että tarvittava lisämääräraha voitaisiin kattaa muista 
investoinneista säästyvillä varoilla. Tämän vuoksi lisämääräraha tulee kattaa lainara-
hoituksella. 
 
Evijärven kuntastrategian yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen sekä 
laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Laajentamalla 
kirkonkylän koulun tiloja ensi lukuvuodeksi, toteutuu kuntastrategian mukaiset tavoit-
teet sekä ensilukuvuonna että myös tulevaisuudessa.       

  
 Mikäli laajennus ei ole aikataulullisista syistä käytössä vielä syyslukukauden alkaessa 

elokuussa, koulutyö järjestetään lyhytaikaisesti erilaisilla opetusjärjestelyillä.  
 
 Kirkonkylän koulun lisätilantarpeesta ja laajennuksen toteuttamisesta tulevaksi luku-

kaudeksi keskusteltiin kunnanhallituksen kokouksen muissa asioissa 21.5.2019. 
Kunnanhallitus näki asian tärkeyden ja kiireellisyyden niin, että asiaa pyydettiin val-
mistelemaan päätöksentekoa varten mahdollisimman nopeasti. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
1. kirkonkylän koulun hirsirakennuksen laajentamissuunnittelu käynnistetään välit-

tömästi, siten että laajennusosa on käytössä lokakuun 2019 loppuun mennessä. 
2. ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa talousarvion 2019 

investointiosaan kirkonkylän koulun hirsirakennuksen laajentamiselle. Varattava 
lisämääräraha on 396 000 € alv 0 %. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. 

 
Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti että päätös Kirkonkylän koulun lisä-
tilan rakentamisesta tehdään myöhemmin koulukeskuksen aluesuunnitelman ja päi-
väkotirakentamisen päätösten yhteydessä ja, että tekninen toimi selvittää vuokratilo-
jen kustannukset tai muut mahdolliset käytettävissä olevat tilat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 

 Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä). 
 
 Merkitään: vs. sivistystoimenjohtaja Tero Havinen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 

19.50. 
 
 Merkitään: kokoustauko klo 19.50 – 20.00 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 31 
17.6.2019  

Markus Kattilakoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Lasse Vertanen ja Jarkko 
Pahkakangas kannattivat Kattilakosken ehdotusta asian jättämisestä pöydälle. 
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Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 
että pöydälle jättöä kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsitte-
lyn jatkamista äänestävät EI. 
 
Äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Heta-Mari Hernesniemi, Markus Kattilakoski, 
Jarkko Pahkakangas ja Lasse Vertanen) ja 13 EI ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapa-
saari, Jyrki Järvinen, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä, Satu 
Ritala,, Mikko Saarijärvi, Jorma Tolonen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio) 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan äänin 4 – 13. 

 
 Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus lisämäärärahan myöntämisestä hyväksyttiin. 

 
 

Tekla § 35 
19.6.2019  

Valtuusto päätti kokouksessaan 17.6.2019 § 31 myöntää lisämäärärahaa kirkonkylän 
koulun hirsirakennuksen laajentamiseen vuodelle 2019. Kiireellisyyden vuoksi laajen-
nuksen rakennustyöt työt tulee saada alkuun mahdollisimman nopeasti. Tavoiteaika-
taulun mukaan rakennus tulee olla käytössä lokakuun 2019 loppuun mennessä. 
 
Laajennettava hirsirakennus on rakennettu vuonna 2016 Finnlamellin (nykyään DEN 
Finland OY/Finnlamelli) toimesta.  
 
Laajennuksen toteutus on ajateltu siten, että kunta vastaa maapohjan ja perustusten 
rakentamisesta. Hirsikehikko, ikkunat ja ulko-ovi, vesikattorakenteet, lattian kannatta-
jat, ulkoverhouksen hirsipaneelit sekä edellä mainittujen materiaalien asennukset 
hankitaan suorahankintana samalta toimittajalta kuin nyt laajennettava hirsirakennus. 
Näin laajennuksesta saadaan ulkonäöllisesti samanlainen kuin oleva hirsirakennus 
on.  
 
Edellä mainittujen kokonaisuuksien asennuksen jälkeen kunta vastaa laajennuksen 
muusta rakentamisesta kunnan oman kirvesmiehen sekä ostopalveluna hankittavan 
palvelun toimesta. 
 
Hankkeen kustannusarviota arvioitaessa on pohjana ollut vuonna 2016 rakentuneen 
ja nyt laajennettavan hirsirakennuksen kustannukset. Tuolloin kerrosalaa kohden to-
teutuneet rakennuskustannukset olivat erittäin edulliset, eli noin 1500 €/m². Vuonna 
2016 rakennettu hirsirakennus on suunniteltu siirrettäväksi viipaleissa, tämä osaltaan 
lisäsi hieman kustannuksia. Nyt rakennettavaa laajennusta ei ole tarkoitus rakentaa 
siirrettäväksi. 
 
Finnlamelli on pyynnöstä tarjonnut hirsikehikkoa, ikkunoita ja ulko-ovea, vesikattora-
kenteita, lattian kannattajia sekä ulkoverhouksen hirsipaneeleja asennettuna hintaan 
69 681 € alv 0 %. Tarjoushinta ei sisällä telineitä, eikä maalauksia.   
 
Edellä mainitun suorahankinnan kustannus jää alle kansallisen kilpailutuskynnyksen. 
On lisäksi perusteltua hankki laajennus samalta toimijalta kuin oleva hirsirakennus, 
jolloin kokonaisuudesta saadaan yhteneväisen näköinen. 

 
Kunnan hallintosäännön mukaan alle 75 000 € n hankinnoissa päätösvalta kuuluu 
tekniselle lautakunnalle. 
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Laajennuksen lopullisessa suunnittelussa on hyvä huomioida myös käyttäjiltä tulevat 
parannusehdotukset. Parannusehdotukset voivat jonkin verran muuttaa suorahankin-
nan kokonaishintaa. 
 
Koulukeskuksen aluetyöryhmä on tekemässä koulukeskuksen alueen käyttösuunni-
telma ehdotusta kunnanhallitukselle 24.6.2019. Käyttösuunnitelmassa on huomioitu 
hirsirakennuksen laajennus, liikuntasalin laajennus sekä päiväkodin rakentaminen. 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 
1. hankkia kirkonkylän hirsirakennuksen laajennuksen hirsikehikon, ikkunat ja ulko-

oven, vesikattorakenteet, lattian kannattajat, ulkoverhouksen hirsipaneelit sekä 
edellä mainittujen materiaalien asennukset suorahankintana DEN Finland 
Oy/Finnlamelli:lta tarjoushintaan 69 681 € alv 0 %.  

 
2. valtuuttaa kunnaninsinöörin ja kunnan rakennusmestarin suunnitteluttamaan ja to-

teuttamaan laajennus kokonaisuutena valmiiksi tavoiteaikataulun mukaisesti lo-
kakuun loppuun 2019 mennessä. Suunnittelussa voidaan tarvittaessa huomioida 
käyttäjien parannusehdotukset. 

 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Kunnaninsinööri raportoi lautakunnalle rakennuksen 
suunnittelusta ja aikataulusta. 
 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo saari, 044-3699 550,  
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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36 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 36 
19.6.2019 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
  69 Asuntohakemus 
  84 Kunnan rakennusmestarin valinta 
  86 Työntekijän työtehtävien lisäys 
  87 Asuntohakemus 
  88 Asuntohakemus 
  89 Kunnan puukauppatarjousten hyväksyminen 
 
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä 
ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Tuija Kontiainen, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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37 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 37 
19.6.2019 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 13.6.2019, Jätteen hyödyntäminen maarakenta-
misessa, ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

2. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 17.6.2019, Kerttuanjärven säännöstelysuunnitel-
man muutos / Kutsu yleisötilaisuuteen 4.7.2019 klo 14.00 Alapään nuorisoseuran-
talolle. 

3. Evijärven säännöstelymuutokseen liittyvät suostumuskirjeet maanomistajille lähe-
tetään kesäkuun lopussa. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Tuija Kontiainen, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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38 § MUUT ASIAT  

Tekla § 38 
19.6.2019 
 

- Keskusteltiin Evijärven säännöstelyn muutoksesta ja maksettavista korvauksista 
- Koulukeskuksen alueen suunnittelu, e3-versio/Arkkitehtitoimisto TUOMELA  Ky 
- Keskustan viheralueet. Ely-vastaa kahdesta leikkuusta kesällä 2019. Kunta voi 

leikkuuttaa lisäksi samalla urakoitsijalla ja samalla hinnalla kuin Ely-keskus tar-
peen mukaan. Alueet siirtyvät kunnan vastuulle tulevina vuosina ja kunta kilpailut-
taa hoidon. 

- Keskustan alueen puiden oksien poistaminen näkymäalueilta ja väyliltä. 
- Päiväkodin tilanne ja aikataulu 
- Jokikylän vesijohtotyöt ja töiden viimeistely 
- Kotihoidon siirtyminen kunnantaloon ja tehdyt korjaukset 
- Pesäpuun tilanne 
- Hyötykäyttöaseman tilanne 
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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 29, 32 ja 35 - 38  
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 31, 34  
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /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 

 
Pykälät: 31, 34 
 
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  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät:  
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimusaika 
ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaes-
sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seit-
semän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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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, 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 30 ja 33                                         Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista           
 

 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 
 

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 

 


