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10 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN  

Tekla § 10    
3.2.2020  Kunnanvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Hallinto-

säännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon pe-
rustuvat käyttösuunnitelmat vastuualueittain. 

 
Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma lähetetään sähköpostitse ennen kokousta. 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman 
vuodelle 2020. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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11 § URAKOITSIJAN VALINTA KUNTAKESKUS-HIETAKANGAS RUNKOVESIJOHTOLINJAN 
RAKENTAMISELLE JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN  

Tekla § 11 
3.2.2020  Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
 Evijärven kunnan vesihuoltolaitoksella on kaksi vesilaitosta, josta puhdasta talous-

vettä pumpataan vesijohtoverkostoa myöden talouksille. Toinen vesilaitoksista sijait-
see Lahdenkylässä Hietakankaalla ja toinen Jokikylässä Hanhenkankaalla.  

 
Jokikylässä Hanhenkankaalla sijaitsevalta vesilaitokselta vesijohtoverkostoon pum-
pattavan talousveden määrä on vuosien mittaan kasvanut ja sitä on tarkoitus kasvat-
taa tulevina vuosina edelleen.  
 
Syysaikana talousveden kulutus Evijärvellä tuplaantuu muiden vuodenaikojen kulu-
tuksiin verrattuna. Pumpattavan veden määrän Evijärvellä ollessa suurimmillaan, run-
kolinja käy dimensioltaan liian pieneksi. Runkolinjan liian pienen dimension johdosta 
kulutuspisteillä voi esiintyä merkittäviä painevaihteluita ja vedenpumppauskustannuk-
set vesilaitokselle kasvavat.  
 
Vesihuoltolaitos on teettänyt konsultilla kapasiteettilaskelmat nykyisen vesijohtover-
koston riittävyydestä sekä esitykset verkoston suurentamistarpeista.  
 
Kuntakeskus – Hietakangas välillä oleva runkolinja on merkittävä vesijohdon runko-
linja, jota myöden talousvettä siirretään Hanhenkankaan vesilaitokselta kuntakeskuk-
sen kautta Lahdenkylän-, Karvosen- ja Kivijärvenkylien alueille.   
Kuntakeskus - Hietakangas välillä oleva vesijohto on ikänsä puolesta uusimisen tar-
peessa. Uusimalla iäkkäitä runkolinjoja, pienennetään riskejä mittavien vedenjake-
luongelmien syntymiselle. Nykyinen runkovesijohto on halkaisijaltaan 160 mm, nyt 
uusittava runkolinja toteutetaan halkaisijaltaan 200 mm:n vesijohdolla.  

 
 Mikäli vedensaanti esimerkiksi turkistarhoilla tai karjatiloilla vaikeutuu, voi siitä aiheu-

tua taloudellisia menetyksiä elinkeinonharjoittajille, sekä verotulon menetyksiä kun-
nalle. 

  
 Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on varattu rahaa vesijohtoverkoston pe-

ruskorjauksiin/runkolinjojen uusimiseen 400 000 €.  
 
 Valtuutettujen tekemän linjauksen mukaan vesijohtoverkoston peruskorjauksia/runko-

linjojen uusimisia toteutetaan tulevina vuosina konsultin esittämän kartoituksen poh-
jalta tai mikäli selkeää tarvetta esiintyy.  

 
 Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Kuntakeskus - Hietakangas vesijohtotyön ra-

kentamisesta. Hankinnan kustannukset ylittävät kansallisen kilpailutuksen rajan, joten 
kilpailutus julkistettiin Hilma-kanavassa, sekä Evijärven kunnan internet sivuilla. 

 
Määräaikaan mennessä tarjouskuoren jättivät 12 urakoitsijaa. 
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Tarjouksen tekijät tarjoushintoineen: 
 

Tarjoaja Kokonaishinta alv. 0 % 
 
KVL-tekniikka Oy 

 
562 000 

 
Luomalan kaivuu 

 
478 600 

 
Hernesniemen maanrakennus Oy 

 
542 400 

 
Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay 

 
576 000 

 
Maanrakennus B.Dahlbacka Oy 

 
500 000 

 
Pelanderin Kaivuu Oy 

 
638 000 

 
MTY Iso-Pellinen / Maanrakennus Jarmo Autio Oy 

 
598 300 

 
Sundströn Ab Oy 

 
532 800 

 
Maanrakennus Kokko Ky / Kone Myllymäki 

 
557 612 

 
Niskasen Maansiirto Oy 

 
636 000 

 
Tuhkasaari Oy 

 
690 800 

 
Maanrakennus Kamara Oy 

 
996 900 

 
 

Tarjouksista kaikki ylittävät talousarvion investointiosaan vesijohtoverkoston perus-
korjaukseen / runkolinjojen uusimiseen vuodelle 2020 varatun määrärahan. Hank-
keen tärkeyden vuoksi sen toteuttaminen vuonna 2020 on kuitenkin perusteltua.  
 
Talousarvion investointiosassa vuodelle 2020 varatuissa rahoista ei ole sellaista in-
vestointikohtaa, joista tämän hetken tiedon mukaan voitaisiin määrärahaa siirtää vesi-
johtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen. Investoinnin toteuttami-
seen on pyydettävä valtuustolta lisämäärärahaa. Lisämääräraha katetaan lainarahoi-
tuksella. 
 
Lisämäärärahan määrittämisessä tulee huomioida myös urakkaan kuulumattomat 
kustannukset, joita on esimerkiksi vesijohtolinjan ennakkoraivaus. Urakkaan kuulu-
mattomia kustannuksia arvioidaan kertyvän 30 000 €. 
 
Talousarvion investointiosaan on varattuna 400 000 € kyseisen investoinnit toteutuk-
seen. Huomioiden tulleet tarjoukset, sekä muut ennakoitavissa olevat, mutta urak-
kaan kuulumattomat lisäkustannukset tulee lisämääräraha pyytää 110 000 € aikai-
semmin investointiosaan varatun summan lisäksi. 
 
Hallintosäännön mukaan investoinnin suuruus ylittää teknisen lautakunnan päätös-
vallan, joten päätösvalta kuntakeskus - Hietakangas runkovesijohdon toteuttamisesta 
kuuluu kunnanhallitukselle. 
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Runkolinjan toteutuksen on tarkoitus alkaa helmi-maaliskuun 2020 aikana ja urakka 
tulee olla kokonaisuudessaan valmis vastaanottotarkastusta varten 15.8.2020 men-
nessä. Urakkaan on asetettu välitavoite siten, että peltoalueilla vesijohtotyöt tulee olla 
maanpinnan viimeistelyineen valmiina 10.5.2020 mennessä. 
 
Edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan (Luomalan kaivuu) kanssa on käyty neu-
vottelu 31.1.2020. Tilaajan puolesta neuvottelussa oli mukana ns. vesityöryhmä (kun-
naninsinööri Tuomo Saari, kunnanjohtaja Teemu Kejonen, vesilaitoksen hoitajat Matti 
Försti ja Miika Vesakoski, kunnan rakennusmestari Juha Sadeharju, kunnanhallituk-
sen edustaja Markus Kattilakoski ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Män-
tylä), joka on jo muutamien vuosien ajan suunnitteluttanut Evijärven kunnan vesihuol-
tolaitoksen vesijohtoverkoston peruskorjaukset ja runkolinjojen uusimiset kapasiteetti-
tarkastelussa esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti.  
 
Neuvottelulla pyrittiin varmistamaan, että Luomalan kaivuu on ymmärtänyt tarjous-
pyynnön kokonaisuudessaan oikein, on huomioinut tarjouslaskennassa urakan suorit-
tamiseksi tarvittavat työsuoritukset, tarvikkeet ja määräajat, ja on siten kykenevä suo-
riutumaan urakasta, mikäli yritys valitaan urakan suorittajaksi. 
 
Luomalan kaivuu on toimittanut kuntaan kirjallisena alustavan työsuunnitelman, jossa 
on esitetty hankkeen aikataulutus, käytettävissä olevat koneet sekä henkilöstö ja arvi-
oitu työsuorite/vrk. Luomalan kaivuulla on suunnitelmana käyttää urakan toteutuk-
sessa myös paikallista työvoimaa. 
 
Neuvottelussa keskusteltiin keskeiset urakan suorittamisessa huomioitavat asiat ja 
neuvottelun perusteella vesityöryhmä totesi, että Luomalan kaivuu kykenee toteutta-
maan urakan. Neuvottelussa saamansa tiedon perusteella vesityöryhmä esittää edul-
lisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan tarjouksen hyväksymistä ja valitsemista ko-
konaistaloudellisimpana vaihtoehtona kuntakeskus – Hietakangas vesijohtolinjaura-
kan toteuttajaksi. 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa: 
1. että kunnanhallitus valitsee kuntakeskus - Hietakangas vesijohtolinjan rakenta-

jaksi Luomalan Kaivuu:n tarjouksen mukaisella urakkahinnalla 478 600 € + alv, 
mikäli valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahaa. 

2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärära-
haa talousarvion 2020 investointiosaan vesijohtoverkoston peruskorjaus/runkolin-
jojen uusimiseen. Varattava lisämääräraha aikaisemmin varatun lisäksi on 110 
000 €. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät it-
sensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:05 – 18:32 
 
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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12 § LAUSUNTO YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEESTA /SUOLINEVAN TUULIVOI-
MALAT, KAUHAVA 

Tekla § 12 
3.2.2020  Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Evijärven kunnan ja kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen lausuntoa Windfellows Oy:n ELY-keskukselle jättämästä lausun-
topyynnöstä YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Suolinevan tuulivoimapuiston ra-
kentamissuunnitelman muutoksen vuoksi.  

 
Hankkeeseen kuuluu muutoksen jälkeen yhteensä 4 voimalaa, joiden yhteisteho on 
max. 28 MW, kokonaiskorkeus 220 m ja melutaso alle 108,1 db. Alueelle on valmistu-
nut 4.1.2017 Suolinevan tuulivoimayleiskaava (6 voimalaa), mutta sitä ei ole hyväk-
sytty Kauhavan kaupungin valtuustossa.  5.2.2019 alueelle on myönnetty suunnittelu-
tarveratkaisu – menettely. 

 
Lausunnon mukaiselle tuulivoimala-alueelle tehty ympäristöselvitys on päivitetty, 
melu- ja välkevarjostusmallinnus sekä näkyvyys -analyysi on tehty (4 kpl Vestas 
V162, napak. 139 m, melutaso 106 db). 

 
 
Ympäristösihteerin ehdotus: Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen 
lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Evijärven kunta vastustaa Suolinevan tuulivoimaloiden rakentamista, koska ne tulisi-
vat sijoittumaan liian lähelle Evijärven kunnan vakituista asutusta Kivijärven kylässä. 
Evijärven kunnanhallitus on tehnyt 21.11.2016 (§ 159) periaatepäätöksen, että tuuli-
voimaloita ei tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-
asutuksesta, jolloin tuulivoimaloiden melu- ja muiden haittavaikutusten todennäköi-
syys olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riistaeläimille sekä muulle eliöstölle. 
Suunnitellut Suolinevan tuulivoimalat tulisivat sijoittumaan noin 3 km etäisyydelle Evi-
järven lähimmästä vakituisesta asutuksesta. 

 
Mikäli tuulivoimaloiden rakentamisesta Suolinevalla ei luovuta, tulee hankkeelle tehdä 
YVA-arviointimenettely, jossa arvioidaan voimaloiden aiheuttamat vaikutukset ihmi-
siin ja luontoon kattavasti.  Suolinevan tuulivoimahankkeen vaikutusalueella asuvat 
ihmiset tarvitsevat laaja-alaisen selvityksen hankkeen vaikutuksista omaan elinympä-
ristöönsä.  
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 044-3699 446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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13 § SISÄLIIKUNTATILAN LAAJENNUS KOULUKESKUKSEEN 

Tekla § 13 
3.2.2020  Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Talousarvion investointiosaan vuosille 2020 ja 2021 on varattu rahaa kirkonkylän 
koulun liikuntasalin laajentamiseen.  
 
Koulukeskuksessa sijaitsevat esikoulu, Kirkonkylän koulu, yläkoulu ja lukio. Alueelle 
on vuoden 2020 aikana rakentumassa myös Evijärven uusi päiväkoti. Oppilasmäärä 
koulukeskuksen alueella tällä hetkellä on noin 320 oppilasta. Oppilasennusteen sekä 
valtuustossa päätetyn kouluverkko –linjauksen perusteella oppilasmäärä koulukes-
kuksen alueella tulee pysymään noin 320 - 280 oppilaan tasolla vielä liki 10 vuoden 
ajan.  
 
Koulukeskuksen alueella, Kirkonkylän koulun yhteydessä on tällä hetkellä yksi yhtei-
nen liikuntasali, jonka pinta-ala on 400 m². Voimassa olevan opetussuunnitelman mu-
kaan koululiikunnan määrää on lisätty vuodesta 2016 alkaen. Tämä on johtanut sii-
hen, että nykyinen sisäliikuntatila on ajoittain jopa kolmen eri ikäluokan käytössä sa-
maan aikaan. Nykyinen liikuntasali on väliverholla jaettavissa kahteen osaan, mutta 
se ei riitä jos tarve on kolmelle ikäryhmälle. Lisäksi tilat menevät jaettaessa niin pie-
niksi, ettei laadukkaan opetuksen järjestäminen ole enää isommille ryhmille mahdol-
lista. 
 
Liikuntasalin laajentamisen tarve on tuotu esiin nimenomaan kirkonkylän koululta 
sekä yläkoululta ja lukiolta. Liikuntasalin laajennusta on pyydetty koulun tarpeisiin, 
jolloin laajennuksen tilaohjelmassa olisi liikuntasalitilaa, välinevarasto ja tarvittaessa 
tekniset tilat kiinteistön tekniikka varten. 
 
Liikuntasalin laajentamisesta ja sen tarpeellisuudesta on keskusteltu useasti myös 
lähiliikuntatyöryhmän kokouksissa. Lähiliikuntatyöryhmän mielestä liikuntasalin laa-
jentaminen on erittäin tarpeellinen. Laajentaminen tulee kuitenkin tehdä tarpeeksi 
suurena, jolloin ns. nykyaikaisten joukkuepelien pelaaminen mahdollistuu. Käytän-
nössä pelikentänpinta-alan täytyy olla noin 800 m²:n luokkaa. Tämän lisäksi peliken-
tän ulkoreunoille on varattava pieni varoalue pelaajaturvallisuuden varmistamiseksi. 
 
Sivistyslautakunta nimesi 26.11.2019 § 100 liikuntasalilaajennuksen rakentamista 
varten työryhmän, jonka tehtävänä on suunnitteluttaa liikuntasalin laajennuksen to-
teutus. Kunnanhallitus nimesi työryhmään omat jäsenensä kokouksessaan 
25.11.2019 § 214. Työryhmään tulivat nimetyksi Jari Anttikosken ja Teemu Kejosen 
lisäksi Anna Heikkilä, Emilia Järvinen, Tero Havinen, Riitta Mustajärvi, Tuomo Saari, 
Mika Koskela, Antti Saari, Ann-Helen Mäkelä, Pasi Mäntylä ja Juha Sadeharju.  
 
Liikuntasalilaajennuksen rakennuttamistyöryhmä suunnittelutti arkkitehti Jyrki Tuome-
lalla luonnoskuvat liikuntasalin laajennuksesta. Laajennuksen pinta-alatietojen tarken-
tuessa tarkentui myös laajennuksen kustannusarvio, joka vuoden 2019 talousarviota 
valmisteltaessa näytti noin 1,8 M€ alv 0 %. Valtion avustuksen (30 % kokonaiskus-
tannuksista) jälkeen kunnan omarahoitusosuus on 70 % kokonaiskustannuksista eli 
noin 1,25 M€ alv 0 %. Talousarvion investointiosaan varattiin vuodelle 2020 0,55 M€ 
ja suunnitelmavuodelle 2021 0,70 M€.  
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Investointiosan varaukset päätettiin ennemmin, kuin liikuntasalin laajennuksen tar-
kemmat suunnitelmat ja kustannusarvio valmistui. 
Suunnittelun edetessä työryhmä totesi, että liikuntatilan, välinevaraston ja teknisten 
tilojen lisäksi laajennukseen tulee rakentaa oma sisäänkäynti ja aulatila, jossa on tar-
vittavat wc –tilat, siivousvälinevarasto sekä pienet katsomotilat. Lisäksi olevat kaksi 
vanhan osan luistinpukuhuonetta muutetaan erillisiksi liikuntasalin pukutiloiksi. 

 
Liikuntasalin laajennoksesta tehtiin kaksi eri luonnosta. Toinen luonnoksista on pel-
kistetty versio jossa on liikuntatilan lisäksi tekniset tilat ja varasto. Toinen luonnok-
sista on laajempi ja siinä on huomioitu teknisten tilojen ja varaston lisäksi pieni si-
sääntuloaula jossa on yleisö wc:t, erillinen siivousvälinevarasto sekä toiseen kerrok-
seen johtavat portaat. Toisessa kerroksessa on katsomotilat noin 80:lle henkilölle 
sekä oma huonetila laajennusosan ilmanvaihtolaitteistolle. Pelkistetyn version huo-
neistoala on noin 1200 m². Laajemman version huoneistoala on noin 1436 m². 
 
Liikuntasalilaajennuksen rakennuttamistyöryhmä kokoontui kirkonkylän koululla 
12.12.2019 vertailemaan liikuntasalin laajennuksesta tehtyjä suunnitelmia. Työryh-
män yksimielisen näkemyksen mukaan liikuntasalin laajennuksen yhteydessä tulee 
laajennusosaan rakentaa oma sisäänkäynti, katsomotilat sekä tarvittavat yleisö wc:t 
ja hanketta tulee viedä eteenpäin vain tällä laajennetulla vaihtoehdolla. 

 
Hankkeen tilaohjelma (laajempi vaihtoehto): 
 
1.krs 
-eteinen         4,5   m² 
-tuulikaappi        6,0   m² 
-aula ja porras     52,0 m²  
-pukuhuone 1     16,5 m² 
-pukuhuone 2     22,5 m² 
-wc inva        6,0   m² 
-wc         1,5   m² 
-wc        2,0   m²  
-siivouskeskus     10,5 m² 
-välinevarasto     64,0 m² 
-tekninen tila      10,0 m² 
-sähköpääkeskus     10,0 m² 
-liikuntasali  1065,5 m² 
 
2.krs 
-katsomovaraus     60,0 m² 
-iv-konehuone     66,5 m² 
-aula      25,5 m² 
-porras      13,0 m² 
Yhteensä  1436,0 m² 
Kerrosala                   n.1481,0 m² 
 
Liikuntasalin laajennoksen rakennusosittain lasketun kustannusarvion on tehnyt Ra-
kennuttajan laskentavoima Oy/Jussi Hernesniemi. Kustannusarvio on laadittu laajem-
man vaihtoehdon mukaan. Kustannusarvio on valmistunut 7.1.2020 ja se osoittaa 
hankkeen kokonaiskustannuksiksi noin 2 100 000 € alv 0 %.  
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Aluehallintovirasto päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enin-
tään 700 000 € (alv 0 %). Kustannuksiltaan yli 700 000 €:n hankkeista avustuspää-
tökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto antaa näistä hankkeista 
kiireellisyysjärjestyslausunnon. 
Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kun-
tayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle.  
 
OKM voi myöntää avustusta 30 % hankkeen arvonlisäverottomasta kokonaiskustan-
nuksesta, mutta enimmillään 700 000 €, joten tässä hankkeessa kunnan omarahoi-
tusosuudeksi jää noin 1,47 M€. (70 % kokonaiskustannuksista) 

 
Kuntastrategian kohdan Palvelut yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen 
sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Strategian 
toimenpideohjelman kohdassa Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut 
kustannustehokkaasti, on tavoitteen toimenpiteinä hyväksytty mm. ”Oppilasmäärään 
sopeutettu, oppilaille oikeankokoinen ja tasa-arvoinen kouluverkko, oppimisympäris-
töjen 
kehittäminen sekä oppimismahdollisuuksien ja koulutilajärjestelyjen huomioiminen 
sekä väistön purkaminen ja yhteen kouluun siirtymisen valmistelu ja aikatauluttami-
nen. 
 
Koulukeskuksen läheisyyteen rakentuvaan kuntoilukeskukseen on tulossa jonkin ver-
ran ryhmäliikuntatilaa. Se ei kuitenkaan yksinään riitä nykyisiin liikunnanopetustarpei-
siin. 
 
Kustannusarvion perusteella liikuntasalin laajennuksen kustannukset ylittävät inves-
toinnille varatut määrärahat, joten valtuustolle on tehtävä pyyntö joko lisämäärärahan 
myöntämisestä tai määrärahojen siirrosta joltain toiselta investoinnilta. Avustusta ha-
ettaessa kunnalla täytyy kuitenkin olla sidottuna omarahoitus kokonaisuudessaan ta-
lousarviossa. 
 
Määrärahan siirto on mahdollista tehdä vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runko-
linjojen uusimiseen suunnitelmavuodelle 2021 varatuista (300 000 €) rahoista. Vesi-
johtoverkostolle on aikaisemmin teetetty kapasiteettitarkastelu, jonka perusteella ve-
sijohtoverkostoa tulee joiltain runkolinjan osuuksilta suurentaa.  
 
Runkolinjan osuuksista on jo toteutunut Haapajärvenkylän linja 2016 – 2017 ja Joki-
kylän linja 2018 - 2019. Vuoden 2020 aikana tapahtuvan Lahdenkylän linjan suuren-
tamisen jälkeen verkoston muiden osuuksien uusimiselle ei ole tämän hetken tiedon 
mukaan kiireellistä tarvetta. Vuodelle 2021 ei ole suunnitteilla uusia runkolinjan 
osuuksia, joten vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen vuo-
delle 2021 varatusta rahasta osa voidaan siirtää liikuntasaalin laajennukseen.  
 
Vesijohtoverkoston peruskorjaustarpeita tarkastellaan kuitenkin jatkuvasti ja tulevai-
suudessa uusimisia tehdään aina tarpeen mukaan. 
 
Liikuntasalin laajennushankkeen avustuspäätös saadaan kesän 2020 aikana. Tällöin 
hankkeen lopulliset suunnittelut tulee olla valmiina ja liikuntasalin laajennuksen ra-
kentaminen kilpailutetaan. Varsinainen rakentaminen alkaa arviolta lokakuussa 2020 
ja liikuntasalin laajennus valmistuu arviolta kesän 2021 aikana.  
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Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus:  
1. hyväksyy hankkeelle esitetyn tilaohjelman, jonka mukaan hanke toteutetaan ker-

rosalaltaan noin 1481 m²:n suuruisena. 
2. esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaan suunnitelmavuodelle 2021 

liikuntasalin laajentamiseen varataan aikaisemmin päätetyn 700 000 €:n lisäksi 
lisää määrärahaa 220 000 €. Lisämääräraha siirretään suunnitelmavuodelle 2021 
vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen samalle vuodelle 
varatuista rahoista.  

3. esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaan sidotaan määräraha liikun-
tasalin laajentamiselle vuosille 2020 ja 2021 yhteensä 1 470 000 €. Kokonais-
summa jakaantuu siten että vuodelle 2020 on investointiosassa varattuna 
550 000 € ja suunnitelmavuodelle 2021 sidotaan tällä päätöksellä talousarvion 
investointiosaan 920 000 €. Suunnitelmavuoden 2021 osalta sitovuus purkaantuu, 
mikäli hanke ei toteudu. 

 
Jarkko Pahkakangas ehdotti, että asian käsittelyä ei jatketa ennen kuin tiedetään tar-
kemmin isojen investointihankkeiden rahoituksesta. Ehdotus raukesi kannattamatto-
mana. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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 14 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 14    
3.2.2020 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
  3 Asuntohakemus 
  4 Asuntohakemus 
  5 Asuntohakemus 
  11 Asuntohakemus 
  12 Asuntohakemus 
  16 Asuntohakemus 
 
 

Ympäristösihteeri §:t 
 
  1 Nestemäisen jakeluaseman rekisteröinti tietojärjestelmään / St1 Oy 
   
 
 

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 Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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15 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 15 
3.2.2020 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Metsähallitus 24.1.2020 MH 541/2020/1: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumi-
seen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla 
alueilla koko maassa. 

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

Tekla § 16 
3.2.2020   

1. Antinrinteen saneerauksesta keskustelua 
2. Kaukalon jäädytys / kustannusseuranta 
3. Hallinto-oikeuden päätös tulossa teklan kokoukseen 
4. Tullut oikaisuvaatimus tulossa teklan kokoukseen 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 10–16 
           
 
 
 

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

 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:  
 
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 lasketta-
essa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytä-
kirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen 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                                                       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 ilmoituk-
set oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja ve-
toaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valta-
kirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-
kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa 
asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-
tymistä. 
 
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. 

 
 


