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37 § YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS 

 
Tekla § 37 
23.6.2020 MTY Isopellinen on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §.n mukaisen ilmoituksen 

koskien uuden rakennettavan eläinsuojan toimintaa. 
 

Ilmoituksen mukainen toiminta ja sen sijainti 
Ilmoitus koskee eläinsuojan toiminnan aloittamista Kivijärven kylän kiinteistöillä 52-
406-2-24 ja 52-406-2-106. Ilmoitus koskee 80 emolehmää, 15 hiehoa yli 12 kk, 4 sii-
tossonnia ja 80 vasikkaa alle 6 kk.  

 
Ilmoituksen käsittelemisen peruste  
Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vasta toiminnasta ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisista toiminnoista. 

 
Toimivaltainen viranomainen 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 mo-
mentin mukaisesti toimivaltainen viranomainen käsittelemään ilmoituksen. 

 
Tiivistelmä toiminnasta 
Toiminnanharjoittajalla on olemassa oleva eläinsuoja osoitteessa Pietiläntie 29. Eläin-
suojan toiminnalle on myönnetty ympäristölupa 5.7.2016. Uusi eläinsuoja rakenne-
taan noin 780 m:n etäisyydelle toiminnassa olevasta eläinsuojasta.  

  
Rakennettavaan eläinsuoja on mitoitettu enintään 80 emolehmälle, 15 hieholle yli 12 
kk, 4 siitossonnille ja 80 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Kyseessä on uusi toiminta ja 
sille ei ole aiempaa voimassa olevaa ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä. 

 
Eläinsuojan läheisyyteen rakennetaan uusi kuivalantala, 1430 m3. Eläinsuojan yhtey-
dessä on lantalatilavuutta lisäksi 200 m3. Eläinsuojassa on vino kestokuivikepohja.  

 
Emolehmäpihaton eläimet voivat laiduntaa ympäri vuoden eläinsuojaan rajoittuvalla 
vähintään 2 ha:n suuruisella laidunalueella. 

 
Tilalla on lannan levityspinta-alaa yhteensä 150 ha, josta omaa peltoa on 74 ha ja 
vuokrapeltoja 26 ha ja sopimuspeltoja 50 ha. Pellot eivät sijaitse pohjavesialueella. 

 
Eläinsuoja, jaloittelualue sekä ruokintapaikat sijaitsevat kauempana kuin 50 m Nori-
joesta. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. 

 
Eläinsuojassa ei ole vesikäymälää. Pesuvedet imeytetään maahan. Käyttövesi ote-
taan kiinteistölle tehtävästä kaivosta. 

 
Jätteet toimitetaan niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin ja kuolleet eläimet raadonke-
räyksen kautta Honkajoelle. 

 
Eläinsuojan yhteydessä ei ole polttoainesäiliöitä. 
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Ilmoituksen käsittely 

 
Ilmoitus kirjattiin vastaanotetuksi 31.3.2020. Ilmoituksesta on kuulutettu Evijärven 
kunnan kotisivuilla internetissä. 2.4. – 4.5.2020. Eläinsuojan toimintakiinteistöön ra-
jautuvien kiinteistöjen omistajille ja alle 600 metrin etäisyydellä eläinsuojasta asuville 
kiinteistöjen omistajille on ilmoitettu vireillä olevasta ilmoituksesta kirjallisesti 1.4.2020 
lähteneellä kirjeellä. 

 
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 

 
Toiminnan sijoituspaikka on tarkastettu 7.5.2020. 

 
Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoviran-
omaiselta. Lausunto saapui 11.5.2020. Lausunnossa on todettu seuraavaa: 

 
” Toiminta sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jossa maatalouden har-
joittaminen katsotaan tavanomaiseksi toiminnaksi. Ilmoituksen mukaisesti toimin-
nasta lupaehtoja noudattamalla sekä parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttämällä 
ei aiheudu terveyshaittaa naapurustolle. 

 
Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on 
suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja 
edistetään. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen 
mahdollisuuksien mukaan estyy. 

 
Lausunto perustuu terveydensuojeluviranomaiselle toimitettuihin asiakirjoihin sekä 
tilalla tehtyyn katselmukseen.” 

 
 

Ympäristösihteerin ehdotus: 
 

Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, tekninen lautakunta, on tarkistanut 
ilmoituksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Lautakunta hyväksyy ilmoituksen. Toimin-
nassa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 
(Vna 138/2019) ja ilmoittajan ilmoituksessaan antamia tietoja eläinsuojan toimin-
nasta. Toiminnassa on myös noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista (Vna 1250/2014).  

 
Edellä mainitun lisäksi annetaan seuraavat lisämääräykset: 

 
1.  Ilmoituksen mukaisessa toiminnassa tilalla voidaan pitää 80 emolehmää, 15 hie-
hoa (12–24 kk), 4 siitossonnia ja 80 vasikkaa (alle 6 kk) tai muutoin lannantuotannol-
taan enintään vastaavaa eläinyksikkömäärää. 

 
2. Eläinsuojatoiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu maa-
perän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiis-
teyttä, haju-, melu- tai pölyhaittaa, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäris-
tölle. Mikäli kohtuutonta haittaa ilmenee, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpi-
teisiin haitan vähentämiseksi. Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen ylei-
sestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti.  
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3. Eläinsuojaa tulee hoitaa siten, että haittaeläinten kuten kärpästen, rottien tai lok-
kien määrä ei lisäänny toiminnan seurauksena. Tarvittaessa haittaeläimiä tulee torjua 
hyväksyttävällä tavalla. 

 
4.  Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljy, akut, loisteputket, käyttökelvottomat torjunta-ai-
neet, on toimitettava asianmukaiseen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Hyöty-
jätteet kuten paperit, pahvit, muovi, metallit ja lasit on kerättävä erikseen ja toimitet-
tava ensisijaisesti hyötykäyttöön kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyöty-
käyttöön kelpaamattomat jätteet on toimitettava hyväksyttävään keräyspaikkaan kun-
nan jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

 
5. Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläinsuojantoimin-
nasta valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) mukai-
sesti.  

  
Vuoden yhteenveto seurannasta tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisäl-
tää seuraavat tiedot: 

 
- tuotantoeläinten eläinmäärät 
- lantamäärät ja levitysalat 
- kuolleiden tuotantoeläinten määrät, käsittely ja toimituspaikat 
- tiedot muutoksista peltolohkoissa ja pellon vuokrasopimuksissa 
- tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista merkittävistä häiriötilanteista ja poikkeuk-
sellista tilanteista. 

 
6. Onnettomuustilanteissa ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaiselle ja 
Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli niistä voi aiheutua välitöntä 
ja todennäköistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 
7. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan (BAT) kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. 

 
8. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava YSL 115 a §:n mukaisesti. 
Toiminnan-harjoittajan tulee ilmoittaa toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoitta-
jan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle. 

 
Päätöksen perustelut 

 
Ottaen huomioon eläinsuojan sijaintipaikka ja annetut lupamääräykset, toiminta ei to-
dennäköisesti aiheuta terveyshaittaa, naapuruussuhteista annetun 17 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkit-
tävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä erityisten luonnonolosuh-
teiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista vaikutusalueella. 

 
Perusteluina todetaan myös, että eläinsuoja sijoitetaan etäämmälle lähimmästä häi-
riintyvistä kohteista, kuin Valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläin-
suojista (Vna 138/2019) säädetään vastaavan kokoisen eläinsuojan vähimmäisetäi-
syydestä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Näin ollen ympäristövaikutukset lähim-
mässä häiriintyvässä kohteessa eivät ole kohtuuttomia. 
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Määräyksillä jätehuollosta ehkäistään jätteiden käsittelystä aiheutuvaa roskaantu-
mista sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien likaantumista aiheuttamat ympäristö- ja 
terveyshaitat. Polttoaineiden, muiden kemikaalien ja vaarallisten jätteiden asianmu-
kainen varastointi vähentää ympäristölle aiheutuvaa riskiä. 

 
Määräyksillä toiminnasta vahinko- ja onnettomuustilanteissa ehkäistään ympäristön 
pilaantumista em. tilanteissa. 

 
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuk-
sista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toi-
minnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) kehittyy ja sitä 
tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

 
Valvontaviranomainen suorittaa valvontasuunnitelman mukaista valvontaa, jonka mu-
kaan eläinsuojien valvontatarkastuksia tehdään 5 vuoden välein. Kirjanpitovelvoite ja 
tietojen saanti ovat osa valvontaa. Velvoitteella ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen toi-
minnan lopettamisesta, valvontaviranomaisella on mahdollisuus antaa määräyksiä 
toiminnan lopettamisesta. 

 
Päätöksen voimassaoloaika 
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan muuttamisesta ja ilmoituksenvaraisen toi-
minnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta on tehtävä ilmoitus. 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää päätöksen raukeamisesta ympäristön-
suojelulain 88 §:n mukaisesti tai peruuttaa päätöksen ympäristönsuojelulain 93 §:n 
mukaisesti. (YSL 87, 88, 89, 93, 115 a) 

 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän päätöksen 
määräyksiä ankarampia tai näistä päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspää-
töksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän ilmoituspäätöksen es-
tämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

 
Tämä päätös on lainvoimainen 3.8.2020, jos päätöksestä ei haeta muutosta. (YSL 
198 §) 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 70, 84,85,87,88,89,94,115 a-e, 190, 198, ja 205 § 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 15 a § 
Jätelaki (646/2011): 72–74 § 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014) muutoksineen 

 
Käsittelymaksu  
Asian käsittelystä peritään Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisentaksan 
mukaisesti 840 euroa.   



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   95 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Perusteet: Ympäristönsuojelulaki § 205, Evijärven kunnanhallituksen hyväksymä kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun suuruus (30.3.2015 § 77) 

 
Päätöksestä tiedottaminen 
Päätöksen antopäivä on 25.6.2020 ja siitä kuulutetaan Evijärven kunnan internet -si-
vulla sähköisesti. 

 
Päätös 
MTY Iso-Pellinen 

 
Tiedoksi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 

 
Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto ilmoituk-
sen jättämisestä. 

 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusositus 
liitteenä. (YSL 190 §) 

 
LIITTEET 
Liite 1. Ilmoituslomake liitteineen 
Liite 2. Valitusosoite 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 044 3699 446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:0443699446
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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38 § EVIJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN NIITTÄMINEN 2020 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMI-
NEN   

Tekla § 38 
23.6.2020  Evijärven kunnostus –hankkeessa on pidetty tarjouskilpailu vesikasvien niittämisestä  

50 ha:n alueelta vuonna 2020. Niitot toteutetaan osakaskuntien esittämillä alueilla. 
Tarjouspyyntö sisälsi optiona myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen niitot Joki-
suunlahdella yhteensä 6 ha. 

 
Tarjouspyyntö lähetettiin seitsemälle urakoitsijalle: 

 
 Lännen Järviperkaus Oy,  

Tmi Koivuniemen Mehiläispesä, 
Tmi Asmo Paloniitty, 
Tmi Hannu Soimavuori, 
IMH-Tekniikka,  
Ympäristö Ojansuut Oy,  
MTY Iso-Pellinen 

 
 Tarjous tuli jättää viimeistään perjantaina 15.5.2020. Määräaikaan mennessä tarjouk-

sen jätti yksi urakoitsija. 
 

IMH-Tekniikka Oy  26 550 € (alv 0 %) 
 
IMH-tekniikka on tehnyt niittoja vuosina 2016 - 2019 Evijärvellä. Tarjous on samasuu-
ruinen, 50 ha:lle, kuin vuonna 2019. Tarjousasiapaperit lähetetään esityslistan mu-
kana. 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee IMH-Tekniikan Evijärven vesikasvien niittoon 
kesällä 2020 tarjouksen mukaisella hinnalla 26 550 € (alv 0 %).   
 
Vesikasvien niittäminen toteutuu heinäkuun lopulla viikkojen 30 ja 31 aikana. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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39 § POIKKEAMISLUPA / KIVIRANTA 52-401-6-50 JA KULTANIEMI 52-401-6-61 

Tekla § 39 
23.6.2020 ********** ******** ja ******** ******** hakevat 5.5.2020 päivätyllä hakemuksella poik-

keamislupaa uuden 188,5 m²:n omakotitalon rakentamiseen kiinteistöjen Kiviranta 
52-401-6-50 ja Kultaniemi 52-401-6-61 rajalle. Kiinteistö 52-401-6-50 sijaitsee Evijär-
ven rantayleiskaavan RA-alueella (loma-asuntojen alue) ja kiinteistö 52-401-6-61 
kuuluu Evijärven kirkonseudun osayleiskaavan AP-alueelle (pientalovaltainen asunto-
alue). Poikkeamista haetaan RA-alueella sijaitsevan rakennuspaikan siirtämiseen 
näiden kahden yllä mainitun kiinteistöjen rajalle ja omakotitalon rakentamista RA-
merkinnästä poiketen. Hakemus on nähtävillä kokouksessa.  

 
Asemapiirros ja otteet Evijärven rantayleiskaavasta ja kirkonseudun osayleiskaavasta 
jaetaan esityslistan mukana. 

 
Naapurit on kuultu 22.5.2020 mennessä ja poikkeamisesta on tullut kolme muistu-
tusta.  
 
Naapurikiinteistöjen omistajat ovat muistutuksissaan tuoneet esille seuraavia asioita 
ja huomautuksia: 

 
- Kiinteistölle Rinne 52-401-6-58 on vuonna 2012 haettu poikkeamislupaa, jonka 

Etelä-pohjanmaan Ely-keskus on hylännyt. Mikäli alueelle on nyt mahdollista 
saada poikkeamislupia, katson sen oltavan myös mahdollinen kiinteistölle Rinne 
52-401-6-58. 

 
- Kiinteistön Autio 52-401-6-55 omistajisto koostuu perikunnan jäsenistä. Osa peri-

kunnan jäsenistä on ilmoittaneet, etteivät puolla poikkeamislupaa. Syynä he to-
teavat, että alue on rantarakennusaluetta ja kyseessä on viher/metsämaa-kap-
pale ja saako 150 m lähemmäksi rantaa rakentaa pysyvään asumiseen tarkoitet-
tua rakennusta. 

 
Kiinteistö on myyty poikkeamislupaa hakeville rantatonttina ja kiinteistö Kultaniemi 
52-401-6-61 siksi, että se lisäisi rantatontin omaa rauhaa. 
 
Mikäli poikkeamislupa myönnetään, sillä ei saa olla vaikutusta naapurikiinteistön 
52-401-6-55 rakennusoikeuteen. 
 

- Kiinteistön Hantula 52-401-6-80 omistaja esittää huomautuksen rajapyykkien si-
jainnista. Lisäksi kiinteistönomistaja esittää, että myös muiden alueen maanomis-
tajien osalta kaavamääräyksiä tulee tulkita väljästi, kuten tässä tapauksessa eli 
alueella voidaan toteuttaa väljää pientalovaltaista rakentamista tai vastaavaa ny-
kyisen voimassa olevan kirkonseudun osayleiskaavan perusteella ilman tarkem-
paa asemakaavoitusta. 

 
Poikkeamislupa vaatii aina tarveharkintaa, eikä vierekkäisille kiinteistöille mahdolli-
sesti haettavia poikkeamislupia voida aina suoraan verrata toisiinsa. Kiinteistön Rinne 
52-401-6-58 puolesta esitetyn huomautuksen ei voida suoraan sanoa olevan verran-
nollinen nyt käsiteltävän poikkeamisluvan kanssa. Kiinteistö Rinne 52-401-6-58 ei si-
jaitse Evijärven rantayleiskaavan alueella, eikä sillä ole kaavoituksessa määritettyä 
rakennuspaikkaa tai rakennusoikeutta.    
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Rantayleiskaavan rakennusoikeudet määrittyvät vuoden 1969 mukaisten kantatilojen 
muunnetun rantaviivan pituuden mukaan siten, muunnettua rantaviivakilometriä koh-
den kantatila on saanut 7 rakennusoikeutta. Mitoituksen perustella saadut rakennus-
oikeudet on rantayleiskaavaan merkitty kaavoituksen yhteydessä rakennuspaikaksi. 
Rakennuspaikan sijoittelu kaavakartalle on tapahtunut kaavoittajan näkemyksen mu-
kaan ilman maastossa tapahtuvaa tutkimusta. 
 
Kaavakartalla muu kuin rakennuspaikan alue on merkitty pääsääntöisesti M-alueeksi, 
joka tarkoittaa maa-ja metsätalousaluetta. M-alueeksi kaavoitettu alue ei ole este 
poikkeamisluvan myöntämistä. Kiinteistöjen omistussuhteiden muuttuessa on yleistä, 
että kiinteistön aiottu käyttötarkoitus muuttuu. Kaavoituksen olleessa käynnissä, kiin-
teistön omistajan käyttötarkoituksen muutostoiveet voidaan esittää kaavan laadinnan 
yhteydessä. Tässä tapauksessa kiinteistön omistajat ovat vaihtuneet kaavoituksen 
valmistuttua.  
 
Rantayleiskaavassa ei kielletä rakentamasta 150 metriä lähemmäksi rantaa. 
 
Evijärven kirkonseudun osayleiskaavassa Kultaniemen keskiosan alue on laajalti kaa-
voitettu pientalovaltaiseksi alueeksi. Yleiskaavoituksella tietyt yhtenäiset ja laajat alu-
eet varataan tietynlaiseen rakentamiseen, mutta tonttikohtaista rakennusoikeuden 
määrää tai sijaintia ei ole vielä tarkemmin määritetty. Rantaosayleiskaavassa on taa-
sen määritetty mitoituksen perusteella rantaviivan pituuden mukaan rakennusoikeuk-
sien kappalemäärä/kantatilan rantaviiva. Rakennusoikeuksien määrä esitetään ran-
tayleiskaavassa rakennuspaikkoina.  

  
Kultaniemen pohjoisosa on mukana Evijärven rantayleiskaavassa, jossa on jo määri-
tetty mitoituksen perusteella rakennusoikeudet ja sekä rakennuspaikat kiinteistölle. 
Kiinteistö Kiviranta 52-401-6-55 on rantayleiskaavan alueella, jolle rakennusoikeus ja 
rakennuspaikka on merkitty.  
 
Kultaniemen keskiosan itäinen puoli sijaitsee kirkonseudun osayleiskaavan alueella, 
johon ei ole merkitty rakennusoikeuksia eikä rakennuspaikkoja. Mikäli osayleiskaavan 
aluetta aletaan suuremmin rakentaa, on rakennustontit ja neliömääräiset rakennusoi-
keudet sekä alueen infra määritettävä tarkemmin asemakaavoituksella.  
 
Muistutukset jaetaan esityslistan mukana. 
 
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: Poikkeamislupa myönnetään 188,5 m²:n omakotitalon rakentamiselle kiin-
teistöjen Kiviranta 52-401-6-50 ja Kultaniemi 52-401-6-61 rajalle.  
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Perustelut:  
Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistölle Kiviranta 52-401-6-50 on 
Evijärven rantayleiskaavassa määritetty rakennusoikeus, joka on merkitty RA-raken-
nuspaikkana, joka käytetään AO-paikkana kaavamerkinnästä hieman poikkeavaan 
kohtaan kiinteistön Kiviranta 52-401-6-50 ja Kultaniemi 52-401-6-61 rajalle.  
 
Kiinteistö Kultaniemi 52-401-6-61 sijaitsee kirkonseudun osayleiskaavan pientalojen 
rakentamiseen varatulla alueella. AO-rakentaminen on nimenomaisen osayleiskaa-
van mukaista rakentamista, eikä se siten ole ristiriidassa kyseisen alueen suunnitel-
tuun käyttötarkoitukseen nähden.  
 
Kiinteistöt Kiviranta 52-401-6-50 ja Kultaniemi 52-401-6-61 tulevat poikkeamisluvalla 
muodostamaan yhden AO-käyttöön rakentuvan tilakokonaisuuden. Mikäli kirkonseu-
dun osayleiskaavaa tarkennetaan asemakaavoituksella, ei tämä poikkeamislupa 
poista viereisiltä kiinteistöiltä mahdollista rakennusoikeutta.  
 
 Kiinteistöt Kiviranta 52-401-6-50 ja Kultaniemi 52-401-6-61 eivät sijaitse sellaisella 
maa-alueella, jolle on merkittynä luonnonsuojelullisia tavoitteita. Poikkeamislulla ei 
näin ollen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 
 
 Kiinteistöjen Kiviranta 52-401-6-50 ja Kultaniemi 52-401-6-61 alue on tällä hetkellä 
rakentumatonta, joten poikkeamisluvalla ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojele-
mista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
 
Tässä tapauksessa poikkeamisluvan myöntäminen perustuu Evijärven rantayleiskaa-
van mukaiseen RA-paikan käyttämiseen AO-paikkana ja rakennuspaikan vähäiseen 
siirtämiseen. Harkinta ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muu-
toin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  
 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta. 
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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40 § TIENNIMEÄMINEN 

Tekla § 40 
23.6.2020 Evijärven Vilvistiin on kevään 2020 aikana valmistunut uusi tie. Tie erkaantuu Uitto-

miehentieltä ja vie Vilvistissä sijaitseville lomakiinteistöille ja siitä eteenpäin Lakanie-
meen.  

 
Tie tulisi nimetä omalla nimellään yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Osoitteen 
puuttuminen heikentää mm. pelastustoimia hätätilanteessa. Tie tulisi nimetä kiinteis-
töjen löydettävyyden ja osoitejärjestelmän selkeyden takia. 
 
Lisäksi uuden tien varrella olevilta kiinteistönomistajilta on tullut pyyntö tien nimeämi-
sestä. 

 
Kartta tiestä ja rantayleiskaavaote jaetaan esityslistan mukana. 

 
 Tien nimeksi pyritään löytämään kuvaava nimi, joka olisi tulevaisuudessa myös osoi-

tenimeksi sovelias eikä samanlaista tai samankaltaista nimeä olisi osoitenimenä käy-
tössä Evijärvellä tai naapurikunnissa 

 
 Kiinteistönomistajilta on tullut ehdotus, että Uittomiehentieltä erkanevan tie nimettäi-

siin Vilvistintieksi. Tien nimi on aluetta kuvaava ja on osoitenimeksi sovelias eikä sa-
manlaista tai samankaltaista nimeä ole osoitenimenä käytössä Evijärvellä tai naapuri-
kunnissa. 

 
 Kunta vastaa osoitteiden antamisesta. Kunta asentaa kustannuksellaan tien nimikyl-

tin. Maankäyttö ja rakennusasetuksen 84 § mukaan: Rakennuksen omistajan tulee 
asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään 
paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen 
mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös häly-
tys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää nimetä karttaotteen mukaisen tien nimellä Vil-
vistintie. 

 
Keskustelun kuluessa todettiin yksimielisesti, että tien nimeäminen koskee karttaot-
teella olevaa tietä Vilvistiin asti. Tie haaraantuu Vilvistin päässä erikseen Lakanie-
meen, joten tekninen lautakunta käsittelee myöhemmin tien nimeämistä erikseen La-
kaniemessä olevien kiinteistönomistajien ehdotuksen mukaan. 

  
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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41 § POIKKEAMISLUPA / KARTANO RUURIKKALA OY 

Tekla § 41 
23.6.2020 Kartano Ruurikkala Oy asiamiehenään ******** ******** on lähettänyt kuntaan poik-

keamislupahakemuksen. Poikkeamislupaa haetaan suuruudeltaan 120 m²:n kokoon-
tumis/juhlatilan rakentamiseksi Ruurikkalan asemakaavan kortteliin 313 merkityn ra-
kentamisalueen ulkopuolelle. Ruurikkalan kiinteistö on lähes kokonaisuudessaan 
merkitty kaavamerkinnältään RM. RM-kaavamerkintä tarkoittaa matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialue. 
 
Ruurikkalan asemakaavassa rakennusalue on kaavamerkinnältään RM-alue, joka kä-
sittää koko kiinteistön pihapiirin paikoitusalueineen ja nurmialueineen. RM-alueen ul-
kopuolelle jää ainoastaan kyseisellä kiinteistöllä järven rantaan rajoittuva ranta alue, 
jossa on kaavamerkintä VL.  
 
RM-alueelle on tarkennettu rakennusten rakentamiseen tarkoitettu alue pistekatkovii-
valla. Ruurikkalan kiinteistölle on jo aikaisemmin rakennettu rakennuksia pistekatko-
viiva rajauksen ulkopuolelle. 
 
Hakija perustelee hakemustaan seuraavasti: Ruurikkalan kauniissa miljöössä halu-
taan säilyttää alkuperäinen kartano erillään uusista rakennuksista. Siksi ko. rakennus 
on suunniteltu lähemmäksi rantaa, muiden uusien rakennusten kanssa samaan lin-
jaan. 
 
Ruurikkalan kiinteistön viereisillä kiinteistöillä on uudempaa rakennuskantaa. Naapu-
rikiinteistöjen omistajia on kuultu hankkeesta, eikä heillä ei ole mitään hanketta vas-
taan.  
 
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. 
 
Ruurikkalan kiinteistöllä on rakennusoikeutta 1800 kem², josta on käytetty 1268 kem². 
 
Karttaote ja naapurinkuulemiset jaetaan esityslistan mukana. 
 
 
Ehdotus: Poikkeamislupa myönnetään suuruudeltaan 120 m²:n kokoontumis/juhlati-
lan rakentamiseksi asemakaavaan merkityn rakentamisalueen ulkopuolelle.  
 
Poikkeamisluvan myöntäminen: 
Ruurikkalan kiinteistöllä on reilusti käyttämätöntä rakennusoikeutta, joten poikkeamis-
lupa ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle. 
 
Rakennuspaikalla on vanha lentopallokenttä joka on avointa tilaa, ei vaikeuta luon-
nonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 
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Ruurikkalan kauniissa miljöössä halutaan hakijan mukaan säilyttää alkuperäinen kar-
tano erillään uusista rakennuksista. Poikkeuslupaa pyydetään kaavan merkityn raken-
tamisalueen ulkopuolelle, jolloin rakennettava rakennus sijoittuisi etäämmälle van-
hasta rakennuskannasta. Mikäli myöhemmin Ruurikkalan vanhoja rakennuksia halut-
taisiin asettaa suojelluiksi, ei poikkeamisluvalla häirittäisi rakennetun ympäristön suo-
jelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
 
Poikkeamislupa ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai-
heuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  
 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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42 § EVIJÄRVEN TERVEYSASEMAN JA VANHUSTENPALVELUKESKUKSEN SANEERAUK-
SEN URAKOITSIJOIDEN VALITSEMINEN 

Tekla § 42 
23.6.2020  Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa Antinrinteen terveysaseman ja van-

hustenpalveluyksikön saneeraukseen. Rakennuksen käyttäjillä on todettu sisäilmaon-
gelmiin viittaavia oireiluja, jonka vuoksi rakennukseen on tehty erilaisia mittauksia ja 
tutkimuksia.  

  
Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa talousarviovuodelle 2020 500 000 € ja 
talousarvion suunnitelmavuodelle 2021 500 000 €.  

  
Tutkimusten mukaan rakennuksen sisäilman huonoon laatuun merkittävimmin on vai-
kuttanut haitalliset ilmavuodot rakenteista sekä ilmanvaihdon epätasainen ja osittain 
jopa vajavainen toiminta.  

  
Saneerauksen suunnittelu käynnistyi vuoden 2019 lopulla. Saneeraussuunnittelun 
toimeksiantona suunnittelijoilla oli saada rakennus turvalliseksi ja terveelliseksi käyt-
tää.  

 
Rakennuksen suunnitteluttamiskonsulttina on toiminut Otakon Oy / Tuomo Kultalahti. 
Saneerauksen rakenneteknisen suunnittelun on tehnyt Ideastructura Oy/Jukka Huttu-
nen. Ilmanvaihto-, putki- ja sähkösuunnittelusta on vastannut Granlund Pohjanmaa 
Oy / Niki Tajakka ja Krister Tervo. Saneerauksen arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Ark-
man Oy/ Hannu Nokelainen. 
 
Saneeraussuunnittelun aikana on käyty keskusteluja myös rakennuksen käyttäjien 
kanssa. Käyttäjät ovat saaneet vaikuttaa mm. saneerauksessa käytettäviin materiaa-
livalintoihin.  
 
Saneeraamalla rakennuksesta ei saada uutta eikä uuden veroista. Lähtökohtana 
suunnittelulla on kuitenkin ollut saada rakennus turvalliseksi ja terveelliseksi sen käyt-
täjilleen.  
 
Saneeraus toteutetaan kahdessa vaiheessa. 1. vaihe käsittää terveysaseman sanee-
rauksen, joka käynnistyy heinäkuun puolen välin jälkeen. Terveysasema saneeraus 
kestää noin 4 kuukautta ja se valmistuu marraskuun alkupuolella. Terveysasema on 
koko saneerauksen ajan kokonaan pois käytöstä. 
 
Saneerauksen 2. vaihe käsittää vanhustenpalveluyksikön saneerauksen. Vanhusten-
palveluyksikön saneeraus alkaa marraskuun puolessa välissä. Saneeraus jakaantuu 
neljän eri käytävän vuorottaiseen saneeraukseen siten, että yksi käytävä saneera-
taan kerrallaan. Käytävien saneeraus kestää käytävästä riippuen 4 – 9 viikkoa / käy-
tävä.  
 
Vanhusten palveluyksikön saneeraus kestää kokonaisuudessaan noin 30 viikkoa si-
ten että saneeraus on kokonaisuudessaan valmis vuoden 2021 kesäkuussa. 
 

 Saneerauksesta on pyydetty tarjoukset seuraavista erillisurakoista: 
Rakennusurakka, joka on samalla saneerauksen pääurakka. Sähköurakka, put-
kiurakka sekä ilmanvaihto- ja automaatiourakka.  
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Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä julkisessa HILMA-kilpailu-
tusporttaalissa. 
 
Tarjousten jättöaika päättyi keskiviikkona 17.6.2020 klo 12:00. Annetut tarjoukset eri 
urakoihin olivat:  
 
Rakennusurakkaan tehdyt tarjoukset:  

 
 
 
 
 

 
 

Sähköurakkaan tehdyt tarjoukset:  
 
 
 
 
 
 
 

Putkiurakkaan tehdyt tarjoukset: 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakkaan tehdyt tarjoukset: 

 

Kaikki tarjouksen tekijät täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. 
 

Saneerauksesta muodostuvat kustannukset ylittävät teknisen lautakunnan päätösval-
lan, joten urakoitsija valinnat kuuluvat tässä hankkeessa hallintosäännön mukaan 
kunnanhallitukselle. 
 
Erillisurakoista annettujen tarjousten mukaan saneerauksen kokonaisarvo alittaa vuo-
sille 2020 ja 2021 saneeraukselle varatut rahat. 
 
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

Rakennusliike KaPe Oy 820 500,00 € 
 

Rakennusliike Hernesniemi Oy 
 

475 000,00 € 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

Bravida Finland Oy 152 500,00 € 
 

Evijärven Sähköpalvelu Oy 
 

133 900,00 € 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

LVI-Asennus Kujala Oy 58 300,00 € 
 

LVI-Klemola Oy 
 

75 400,00 € 

Bravida Finland Oy 77 500,00 € 
 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

Peltisepänliike Nykänen Oy 185 000,00 € 
 

Härmän ilmastointi ja pelti Oy 
 

168 800,00 € 

Ab G.Koskela Oy 187 220,00 € 
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Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdotta kunnanhallitukselle, että se valitsee Antinrin-
teen terveysaseman ja vanhustenpalveluyksikön saneerauksen erillisurakoitsijat seu-
raavasti: 
 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Rakennusliike Hernesniemi Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 475 000,00 € + alv. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Evi-
järven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 133 900,00 € + alv. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija LVI-
asennus Kujala Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 58 300,00 € + alv. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Härmän ilmastointi ja pelti Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 168 
800,00 € + alv. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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43 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 43 
23.6.2020 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
 61 Takuuvuokran pidättäminen 
 62 Työnaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen 
 63 Asuntohakemus 
 64 Asuntohakemus 
 65 Sähköliittymän perusmaksujen korvaus 
 70 Evijärven päiväkoti Tuulentuvan tarjouskilpailuun osallistumispalkkion 

maksaminen Elementit-E Oy:lle 
 71 Evijärven päiväkoti Tuulentuvan tarjouskilpailuun osallistumispalkkion 

maksaminen Teijo-Talot Oy:lle 
 85 Tarjouksen hyväksyminen liikenteenjakajissa olevien kesäkukkien hoi-

dosta 
 
 

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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44 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 44 
23.6.2020 
 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. GTK 15.4.2020, GTK tekee kallioperätutkimuksia Evijärven, Kaustisen, Kruunu-
pyyn, Pedersören ja Vetelin alueella kesällä 2020. 

2. Metsähallitus, Tutkimuslupa liikkumiseen ja rengastukseen metsähallituksen hal-
linnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, MH 
2333/2020/1, 17.4.2020. 

3. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta 
metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-33602, 21.4.2020 

4. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta 
metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-38119, 4.5.2020. 

5. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta 
metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-38120, 4.5.2020 

6. Kuntaliitto, yleiskirje 5/2020, Kunnalla on päätösvalta kotihoidonpysäköintitunnuk-
sen käytöstä, 29.5.2020. 

7. Kuntaliitto, yleiskirje, Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimeenpa-
noon. 

8. Metsähallitus, Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hal-
linnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, MH 
3477/2020/1, 10.6.2020. 

 
 
 

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

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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45 § MUUT ASIAT  

Tekla § 45 
1. Kirkonkylän ala-asteen KT63:n alikulun toimintakunnon varmistaminen 
2. Lautakunta suhtautuu myönteisesti asemakaavassa sijaitsevan Hietalantien kään-

töpaikan rakentamiselle 
3. Vesiskootterit ja muut vesiajoneuvot Evijärvellä, vesilläliikkujan vastuullisuus ja 

etiketti 
4. Öljyn alhainen hinta, voidaanko hyödyntää tulevissa asfaltointiurakoissa? 
5. Evijärven keskustan viheralueiden hoitaminen 
6. Päiväkodin kalusteet ja päiväkodin ulkoseinien väri 
7. Järven pinnan tasosta keskustelua, Ely:n kanssa iltakoulu suunnitelmissa syksyllä 

Merkitään: kunnanhallituksen edustaja Satu Ritala ja kunnanjohtaja 
Teemu Kejonen poistui asian käsittelyn aikana klo 20.38. 
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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 42-45 
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 38, 40 
 
 
 

 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: 38, 40 
 
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  37, 39, 41                                     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. 

 
 


