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65 § POIKKEAMISLUPA PALOKÄRKI 52-401-9-18 

Tekla § 65 
15.12.2020 *********************** hakee 19.10.2020 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa ra-

kennusoikeuden ylittämiseen kiinteistölle Palokärki 52-401-9-18. Hakemus on nähtä-
villä kokouksessa. 
 
Kiinteistö sijaitsee Ruurikkalan asemakaava-alueella korttelissa 316, johon on 
vuonna 2012 tehty asemakaavamuutos. Kartta, asemapiirros kiinteistöstä ja kaavaote 
Evijärven kokonaisasemakaavan muutoksesta korttelissa 316 jaetaan esityslistan 
mukana. Hakija on saanut 3.9.2013 rakennusluvan asuinrakennuksen 110 k-m² ja 
autotallin 78 k-m² rakentamiseen eli yhteensä 188 k-m². 
 
Hakija hakee nyt poikkeamisluvalla lupaa asuinrakennuksen laajentamiselle 48 k-m², 
autotallin laajentamiselle 45 k-m² ja rantasaunan rakentamiselle 30 k-m². Muutoksien 
jälkeen rakennuspaikan kokonaiskerrosala tulisi olemaan 311 k-m². 
 
Ruurikkalan asemakaavan muutoksessa vuonna 2012 muodostettiin Ruurikkalan 
asemakaavan kortteli 316. Muodostunut kortteli 316 käsittää ainoastaan kiinteistön 
Palokärki 52-401-9-18 maa-alueen (1 AO-paikka), jolla kokonaisrakennusoikeus saa 
olla enintään 200 k-m². Hakija hakee poikkeamislupahakemuksellaan kiinteistölleen 
rakennusoikeuden ylitystä täten 111 k-m² verran.  
 
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että perheen lapsien kasvaessa lapset tarvitse-
vat omat huoneet asuinrakennuksen yläkertaan ja samalla varastotilaa tarvitaan lisää 
autotalliin. Hakija perustelee hakemustaan myös sillä, että saunarakennukselle on 
kaavassa osoitettu rakennuspaikka/oikeus. Hakijan mukaan omakotitalon ja autotallin 
ulkomitat eivät tule muuttumaan nykyisestään, joten rakennukset eivät aiheuta maise-
maan muutosta.  
 
MRL 171 §: Poikkeamista ei saa myöntää, jos se 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle; 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-
mista; tai 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
MRL 174 § mukaan päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispää-
töstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta. 
 
Kiinteistö Palokärki 52-401-9-18 kuuluu Ruurikkalan asemakaava-alueeseen, johon 
kuuluvat korttelit 310-314 ja 314-316. Ruurikkalan asemakaavan vuonna 2014 tehty 
muutos ja laajennus koski korttelin 314 tontteja 1-4, jotka laajenivat Evijärven rantaan 
saakka ja kyseisten tonttien rakennusoikeus nostettiin 400 m²:iin.  

 
Ruurikkalan asemakaava-alue puolestaan sijaitsee vuonna 2019 päivitetyn Evijärven 
rantayleiskaavan alueella. Evijärven rantayleiskaavan AO-alueen rakennuspaikalle 
saa sijoittaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosluku voi olla kor-
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keintaan kaksi, sekä sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteen laskettu ker-
rosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 250 
m2 ja enintään 400 m2.  

 
Kiinteistön palokärki rakennusoikeutta voidaan verrata Ruurikkalan asemakaavan 
korttelin 314 tonttien 1-4 rakennusoikeuteen sekä Evijärven rantayleiskaavassa ole-
viin AO-paikkoihin. Molemmissa rakennusoikeudet ovat maksimissaan 400 m². Näin 
ollen kiinteistön Palokärki 52-401-9-18 rakennusoikeudelle on olemassa vertailukoh-
teet joiden rakennusoikeus on huomattavasti suurempi kuin 200 m² ja haettavalle ra-
kennusoikeuden ylityksen myöntämiselle on olemassa perusteet. 

 
Kiinteistön Palokärki 52-401-9-18 naapuri on kuultu 19.10.2020 mennessä, eikä hä-
nellä ole asiaan huomauttamista. 
 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää ******************* poikkeamisluvan 
rakennusoikeuden ylittämiselle n.110 m²:llä kiinteistöllä Palokärki 52-401-9-18.  

 
Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta. 

 
Perustelu: Samalla asemakaava-alueella Järvenrantaan rajoittuvien muiden AO-tont-
tien rakennusoikeus on huomattavasti suurempi kuin kiinteistön Palokärki 52-401-9-
18 rakennusoikeus. 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-
mista. Poikkeaminen myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 

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

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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66 § POIKKEAMISLUPA VÄLI-AHO 52-407-10-3   

Tekla § 66 
15.12.2020 ******************* ja ********* hakevat 19.11.2020 päivätyllä hakemuksella poikkeamis-

lupaa uuden 100 k-m² kokoisen omakotitalon rakentamiseen Evijärven rantayleiskaa-
van RA-paikalle (loma-asunnon rakennuspaikka) kiinteistölle Väli-aho 52-407-10-3. 
Hakemus on nähtävillä kokouksessa. 

 
 Asemapiirros ja ote Evijärven rantayleiskaavasta jaetaan esityslistan mukana.  
 
 Perusteluiksi poikkeamiselle RA-kaavamerkinnästä hakijat esittävät, että tontti on 

yleisen tien ja järven välissä, joten heidän mielestä tontti sopii paremmin omakotitalo-
tontiksi. Muutoksesta ei koidu heidän mielestään ympäristölle eikä naapureille mitään 
haittaa. 

 
Rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistuksessa olevan maatilakeskuksen pihapii-
rissä ja jo olemassa olevan tieverkoston varrella, joten poikkeaminen ei oleellisesti 
muuta alueen käyttöä. Lisäksi vesijohto kulkee n. 30 metrin päässä aiotusta raken-
nuspaikasta. 

 
Muutos on sinänsä vähäinen, eikä se muuta rantayleiskaavassa alun perin tarkoitet-
tua periaatetta rakennusten sijoittumisessa tilalla.  

 
Tilan omistaja puoltaa näitä molempia muutoksia. Tilan välittömässä läheisyydessä ei 
ole naapureita, eikä muutos näin ollen vaikuta sivullisiin.  
 
Kiinteistön Väli-aho 52-407-10-3 naapuri on kuultu 19.11.2020 mennessä, eikä hä-
nellä ole asiaan huomauttamista. 

 
Hallintosäännön 39 §:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta 
poikkeamisesta päättää tekninen lautakunta. 
 
MRL 174 § mukaan päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispää-
töstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta. 

 
MRL 171 §: Poikkeamista ei saa myöntää, jos se 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle; 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-
mista; tai 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää ******* ja ***************** poik-
keamisluvan n.100 k-m2 omakotitalon rakentamiseksi kiinteistölle Väli-aho 52-407-10-
3. 

 
Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta. 
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Perustelu: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saa-
vuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakenta-
miseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
Poikkeamisen erityisenä syynä on alueen tarkoituksenmukainen käyttö, missä asun-
torakentaminen korvaa loma-asuntorakentamisen.  

 
 

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

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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67 § POIKKEAMISLUPA RINNE 52-401-2-324 / EKOROSK  

Tekla § 67 
15.12.2020 Ab Ekorosk Oy hakee 10.11.2020 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa 16 k-m² 

kokoisen taukotilarakennuksen ja 30,6 k-m² kokoisen vaarallisen jätteen varaston ra-
kentamiseen Evijärven uudelle hyötykäyttöasemalla.  

 
Hakemus on nähtävillä kokouksessa. Asemapiirros jaetaan esityslistan mukana. 

 
 Hyötykäyttöasema sijaitsee Vattuahon teollisuusalueen uudella, ns. laajennusosalla. 

Poikkeamislupaa haetaan, koska teollisuusalueen laajennusosalla ei vielä ole voi-
massa olevaa asemakaavaa, jonka perusteella rakennusluvan voi suoraan myöntää.  

 
Rakennuspaikka sijaitsee kuitenkin jo hyötykäyttöasemaksi rakennetulla, aidatulla 
alueella joka on Evijärven kirkonseudun osayleiskaavassa varattu teollisuusalueeksi.  
 
Alueen asemakaavoitus on käynnistymässä vuoden 2021 alussa. Kaavoituksen suo-
riuttavan konsultin kilpailutus on tehty ja puitesopimus on allekirjoitettu.  

 
Poikkeamisluvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa, koska alue on jo rakentu-
nut hyötykäyttöaseman toimintaa varten. Alueella on jo toiminnassa oleva hyötykäyt-
töasema ja hakemuksen mukaiset rakennukset tulevat täydentämään hyötykäyttö-
aseman toimintaa palvelevia rakennuksia. 

 
Hallintosäännön 39 §:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta 
poikkeamisesta päättää tekninen lautakunta. 
 
MRL 174 § mukaan päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispää-
töstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta. 

 
MRL 171 §: Poikkeamista ei saa myöntää, jos se 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle; 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-
mista; tai 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Ab Ekorosk Oy:lle poikkeamisluvan 
noin 16 k-m² kokoisen taukotilarakennuksen ja noin 30,6 k-m² kokoisen vaarallisen 
jätteen varaston rakentamiseksi kiinteistölle 52-401-2-324 RINNE, osoitteeseen Kuor-
matie 3. 

 
Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta. 

 
Perustelu: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saa-
vuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakenta-
miseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
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Poikkeamisen erityisenä syynä on alueen tarkoituksenmukainen käyttö, jossa täyden-
netään hyötykäyttöaseman toimintaa palvelevia rakennuksia.  

 
 

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

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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68 § HEVOSAHO-ROUVINTIEN TIEHOITOKUNNAN AVUSTUS      

Tekla 68 § 
15.12.2020 Hevosaho-Rouvintien tiehoitokunta hakee 29.11.2020 sähköpostitse lähetetyllä hake-
 muksellaan kunnalta avustusta Hevosaho-Rouvin yksityistien perusparannukseen. 
 
 Hevosaho-Rouvin yksityistien perusparannus on toteutunut vuoden 2020 aikana. He-

vosaho-Rouvin yksityistie on saanut perusparannukseen avustusta Ely-keskukselta 
50 % hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio on ollut 126 102 €. 

  
Kunnanhallitus on tehnyt 27.2.2017 päätöksen § 47 tiekuntien avustamisesta perus-
parannushankkeissa 20 %:lla toteutuneiden kustannusten yksityisestä rahoitusosuu-
desta. Avustus on kuitenkin enintään 20.000 €. Yksityisten tiekuntien tulee hyväksyt-
tää kustannusarvio kunnassa ennen hankkeen aloittamista ja tien tulee olla pysyvän 
asutuksen tie. 

 
Hevosaho-Rouvin tiehoitokunta on saanut Ely-keskukselta avustuspäätöksen, jonka 
mukaan Ely-keskus avustaa tiekuntaa 50 %:lla hyväksyttävistä kustannuksista.  
 
Hevosaho-Rouvin yksityistie on toimittanut kuntaan yhteenvedon perusparannuksen 
toteutuneista ja Ely-keskuksen hyväksymistä kustannuksista, jotka ovat yhteensä 
106 686,68 €. Yksityisen rahoituksen osuus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista eli 
53 343,34 €. Avustusten jakoperusteiden mukaan kunnan avustus Hevosaho-Rouvin 
yksityistien perusparannukseen on 20 %, eli 10 668,67 €. 

  
Hallintosäännön 40 § 13 a. kohdan mukaan tien parantamisen avustuksista päättää 
tekninen lautakunta kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mu-
kaan, sekä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. 

 
Vuoden 2020 talousarviossa on yksityisteiden avustamiseen varattu 55.000 €, joka 
pitää sisällään tiekuntien tienhoitoavustukset ja perusparannukset. Avustuksiin varat-
tuja rahoja on vielä käyttämättä. 
 
Hallintosäännön § 106 mukaan kunnaninsinöörin ollessa poissa tai esteellinen, toimii 
esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. 
 
Hallintosäännön § 14 mukaan kunnaninsinöörin sijaisena toimii kunnanjohtaja. 
 
Avustushakemus nähtävillä kokouksessa. 

 
 
 Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Hevosaho-Rouvin tiehoitokunnalle 

avustusta 20 % toteutuneista, yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustussumma on 
10 668,67 €. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Rita Haapasaari ja Tuomo Saari poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 
18.14 – 18.17. Esittelijänä pykälän käsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Mikko Huhtala. 
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69 § VAATIMUS KAAVATIEN RAKENTAMISESTA    

Tekla § 69 
15.12.2020 ********************* allekirjoittajana on lähettänyt kuntaan seuraavan laisen kirjallisen 

vaatimuksen. Korttelin 231 tonttien 5,6 ja 7 omistajan edunvalvojana vaadin, että Evi-
järven kunta ottaa haltuun kaavatien maapohjat ja rakentaa kaavatien sille kuuluvalle 
paikalle. Aikomuksena on realisoida kaavatontit. 

 
 Tällä hetkellä kyseinen kaavatie päättyy korttelin 231 tonttien 16 ja 4 puolen välin 

kohdalle. Kaavatien nimi on Mäntypolku. 
 
 Kaavaote kyseiseltä alueelta lähetetään esityslistan mukana. 
 
 Keskustan alueen kokonaisasemakaavassa on paljon korttelialueen osia ja yksittäisiä 

tontteja, joille ei ole kaavatieksi rakennettua tieyhteyttä.  
 

Kunnan aikaisemman käytännön mukaan kaavateitä ei ole jokaiselle tontille raken-
nettu etukäteen. Kaavatie on kuitenkin pääsääntöisesti rakennettu siinä vaiheessa 
kun, esimerkiksi asuinrakennuksen rakentaminen tonteille on alkamassa. 
 
Yksittäistapauksissa kaavatien osia tai lyhyitä kaavatien pätkiä on rakennettu ilman 
rakennuksen rakentamista, mikäli esimerkiksi kaavatien talvihoito on sitä edellyttänyt 
ja kaavatieksi suunnitellulla paikalla on entuudestaan ollut liikennöintikäytössä oleva 
tiepohja.   

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei Mäntypolku nimisen kaavatien maapoh-
jan haltuun ottamista käynnistetä ja kaavatien rakentamista aloiteta tien nykyisestä 
päätepisteestä korttelin 231 tonteille 5,6 ja 7 saakka ennen kuin rakennusten rakenta-
minen kyseisille tonteille on alkamassa. 

 
 

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

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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70 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 70 
15.12.2020 
 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
 159 Asuntohakemus 
 160 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön Anttikoski 52-407-

7-25 määräalasta 
 161 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistöstä Pellonpää 52-

401-1-91 
 163 Asuntohakemus 
 172 Asuntohakemus 
 176 Takuuajan kuittaamattomuustodistuksen hyväksyminen 
 179 Vesiliittymien yhdistäminen kiinteistössä 52-401-2-288 Evijärven Kulta-

lehto 1 
 180 Työnaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen 
 181 Työnaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen 
 
 
 

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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71 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 71 
15.12.2020 
 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Valtuusto, 9.11.2020 päätös § 42 Eron myöntäminen Pauliina Paanaselle tekni-
sen lautakunnan varajäsenyydestä. 

2. Valtuusto, 9.11.2020 päätös § 43 Varajäsenen valitseminen tekniseen lautakun-
taan eronneen tilalle 

3. Valtuusto, 9.11.2020 päätös § 46 Talousarvion 2021 investointiosa 
4. Valtuusto, 9.11.2020 päätös § 48 Väliaikaisen hyötykäyttöaseman maapohjan lu-

nastaminen 
5. Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja 3/2020, 22.9.2020 
6. Metsäkeskus, ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituk-

sesta, 1-2020-91332, 20.10.2020 
7. Metsäkeskus, ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituk-

sesta, 1-2020-91921, 20.10.2020 
8. LSSAVI, ilmoitus kuulutuksesta ja lausuntopyyntö, ympäristösuojelulain mukainen 

lupahakemus, LSSAVI/20787/2019, 20.10.2020 
9. GTK, kallioperänäytteenottoa Kaustisen ja Kruunupyyn alueella 
10. EPOELY, Lausunto Varispuron alaosan kunnostusojituksesta, Evijärvi, 

EPOELY/2416/2020, 6.11.2020 
11. Metsäkeskus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituk-

sesta, 1-2020-105374, 16.11.2020 
12. Aluehallintovirasto 26.11.2020, Vastaus LSSAVI/9264/2020, Kantelu 
13. Aluehallintovirasto 10.12.2020, hakemustiedot LSSAVI/17736/20, Evijärven sään-

nöstelyluvan muuttaminen sekä valmistelulupa, Evijärvi 
14. Metsäkeskus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituk-

sesta, 1-2020-114459, 2.12.2020 
 
 

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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72 § MUUT ASIAT  

Tekla § 72 
15.12.2020 
 

1. Kunnaninsinööri kiitti kuluneesta vuodesta, tämä teklan kokous näillä näkymin tä-
män vuoden viimeinen. 

2. Uuteen päiväkotiin muutto menossa parhaillaan 
3. Antinrinteen saneerauksen eteneminen 
4. Evijärven säännöstelyluvan muuttaminen ja valmistelulupa edennyt Aluehallintovi-

rastolle 
5. Uuden päiväkodin rakennuksen koko ja tilantarve 
6. Päiväkodin lopputarkastusasiat 
7. Puheenjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta ja toivotti hyvää joulua kaikille 
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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 70-72 
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 68-69 
 
 
 

 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: 68-69 
 
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      65-67                                        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. 

 


