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53 § YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS 

Tekla § 53 
26.10.2020  Jokivarren Maito Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a:n mukaisen ilmoituksen 

koskien uuden rakennettavan eläinsuojan toimintaa 25.6.2020.  
 

Ilmoituksen mukainen toiminta ja sen sijainti 
Ilmoitus koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista Jokikylän kiinteistöillä 52-404-
11-25. Ilmoitus koskee 156 lypsylehmää, 60 hiehoa, lehmävasikoita 6-12 kk 29 kpl ja 
38 vasikkaa alle 6 kk.  

 
Toiminta sijoittuu yleiskaava-alueelle, jossa on merkintä MA. 

 
Nykyiselle toiminnalle on myönnetty ympäristölupa 15.3.2018. Lupa koskee 76 lypsy-
lehmää, 35 hiehoa 12-24 kk, 20 lehmävasikka 6-12 kk ja 26 alle 6 kk vasikkaa.  

 
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 
Maatilan tuotantosuunta on maidontuotanto sekä naudanlihatuotanto nyt ja jatkossa-
kin. Vuonna 2019 rakennettua lypsylehmäpihattoa laajennetaan siten, että lypsyleh-
mien paikat nousevat 76 paikasta 156 paikkaan. Kyseisessä pihatossa on alle 6 kk 
ikäisten vasikoiden paikat nousevat 6 paikasta 38:aan. Vanhassa pihatossa, jossa on 
kasvatettu nuorkarjaa, tullaan kasvattamaan nuorkarjaa jatkossakin (60 hiehoa ja 5 
lehmävasikkaa 6-12 kk). Katettu siilo otetaan nuorkarjalle tarvittaessa käyttöön, 24 
vasikkaa 6-12 kk. 

 
Eläinsuojat ovat osittain lämmineristettyjä. Katettu siilo ei ole lämmineristetty. Ilman-
vaihto eläinsuojissa on luonnollinen. Ilma poistuu katolle sijoitettavien poistohormien 
kautta. 

 
Tilan eläimiä ei laidunneta. Eläinten lanta käsitellään pääasiassa lietelantana. Liete-
lantaloita on tilalla nykyisin kolme (700 m3, 800 m3 ja 2500 m3). Ilmoituksen mukai-
sesti rakennetaan uusi neljäs lietelantala 2500 m3. Lietelantaloita ei ole katettu eikä 
uutta ole tarkoitus kattaa. Katteena on luontainen kuorettuminen. Lantalat täytetään 
pohjalta. 

 
Tilakeskuksen yhteydessä on kuivalantala, jonka tilavuus on 400 m3. Kuivalannalla 
ovat alle 6 kk:n vasikat 38 kpl ja 6-12 ikäiset vasikat 24 kpl. Nuorkarjanavetassa kuivi-
kepohja (60 m3), joka tyhjennetään suoraan pellolle. 

 
Eläinsuojista ja lantaloista on etäisyys Välijokeen ja lähimpään kaivoon on yli 50 m 
sekä valtaojiin yli 25 m. Eläinsuojat eivät sijaitse pohjavesialueella eivätkä tulva-alu-
eella. 
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Tilalla on lannan levitykseen käytettävää peltoa yhteensä 158,62 ha, josta omaa pel-
toa on 18,09 ha, vuokrapeltoa 88,15 ha ja sopimuspeltoa 52,38 ha. Pellot eivät si-
jaitse pohjavesialueella. Lietelanta levitetään pelloille urakoitsijan toimesta sijoitta-
malla. 

 
Eläinsuojan maitohuoneen ja muuta pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Sosiaalitilojen 
wc-vedet johdetaan umpisäiliöön.  

 
Eläinsuojassa käytettävät kemikaalit säilytetään asianmukaisesti sisätiloissa tiiviillä 
alustalla. kasvinsuojeluaineet lukitussa tilassa ja eläinten lääkkeet erillisessä lääke-
kaapissa. 

 
Tilalla on käytössä 3 polttoainesäiliötä (2 m3, 2m3 ja 2,7 m3). Säiliöt ovat maanpäälli-
siä ja yksivaippaisia. Säiliöt sijaitsevat betonisella alustalla. 

 
Tilan yhdyskuntajätteet ja vaaralliset jätteet toimitetaan hyötykäyttöasemalle. Pilaan-
tunut rehu varastoidaan kuivalantalaan. Kuolleet eläimet viedään raadonkeräyksen 
kautta Honkajoelle. 

 
Tilalle on laadittu pelastussuunnitelma vuonna 2019. Tilalla on alkusammutuskalus-
toa. Turvetta varastoidaan mm. öljyvahinkojenimeytykseen. Lietelantaloiden vuotojen 
epäily havaitaan mm. lantaloiden ympärillä olevan salaojitusputkiston kautta. Lannat 
voidaan pumpata toiseen lantalaan mahdollisen vuodon yhteydessä.  

 
Tilan hajuhaitat syntyvät lähinnä lannanajon yhteydessä. Melu on normaalia maata-
louden koneiden käytöstä johtuvaa ääntä. Peltoviljelyssä noudatetaan viranomaisten 
määräyksiä ravinteiden käytössä. 

 
Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 

 
Uudesta laajennettavasta eläinsuojasta on noin 125 m ja uudesta 2500 m3 lietelanta-
lasta on noin 205 metriä matkaa lähimpään naapurin asuinrakennukseen. Toiminnan-
harjoittaja hakee lupaa poiketa asetuksen mukaista vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi 
häiriintyvää kohdetta. 

 
Perusteluina esitetään, että eläinsuojalle ja lantalalle kiinteistöllä ei ole sellaista paik-
kaa, mikä täyttäisi vähimmäisetäisyysvaatimukset. 

 
Suunnitellulla paikalla eläinsuoja ja eläinsuoja ovat mahdollisimman kaukana häiriin-
tyvistä kohteista. Sijoituspaikka on myös kauempana kuin vanhat eläinsuojat /lietelan-
talat. Sijoituspaikka on joutomaata/vanhaa metsänpohjaa. Hajuhaittaa ei synny sillä 
lantaloissa on luonnollinen kuorrettuma. Lisäksi on käytössä kelluva kate (lisäselvitys 
6.10.2020). Lannan levityksen aikaankin haitat olisivat minimaaliset. Lietteenlevitys 
pyritään sijoittamaan sellaisiin ajankohtiin, jolloin hajuhaitat jäisivät pieniksi esim. tyy-
nellä säällä. 

 
Ilmoituksen käsittely 
Ilmoitus kirjattiin vastaanotetuksi 25.6.2020. Ilmoituksesta on kuulutettu Evijärven 
kunnan kotisivuilla internetissä 5.8. – 3.9.2020. Eläinsuojan toimintakiinteistöön rajau-
tuvien kiinteistöjen omistajille ja alle 600 metrin etäisyydellä eläinsuojasta asuville 
kiinteistöjen omistajille on ilmoitettu vireillä olevasta ilmoituksesta kirjeellä. 
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Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 
 

Toiminnan sijoituspaikka on tarkastettu 19.8.2020. 
 

Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoviran-
omaiselta. Lausunto saapui 26.8.2020. Lausunnossa on todettu seuraavaa: 

 
”Kyseessä oleva toiminta on jo olemassa olevaa toimintaa. Pihattorakennus ja uusi 
lietelantala sijoitetaan siten, että etäisyydet lähimpiin naapureihin eivät lyhene. Toi-
minnan vaikutukset lähiasutukselle ja ympäristölle pysyvät lähes samanlaisina kuin 
tällä hetkellä voimassa olevan luvan aikana. 

 
Ilmoituksen mukaisesta toiminnasta lupaehtoja noudattamalla sekä parasta käyttökel-
poista tekniikkaa käyttämällä ei oletettavasti aiheudu terveyshaittaa naapurustolle. 
Terveystarkastajalle ei ole tullut valituksia Jokivarren Maito Oy:n tuotantotilan aiheut-
tamista terveyteen kohdistuvista haitoista. Hajuhaittoja saattaa ilmetä lantaa käsiteltä-
essä. 

 
Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunnitel-
tava 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).  

 
Lisäksi myönnetään lupa poiketa asetuksen 138/2019 mukaisiin vähimmäisetäisyyk-
sistä ilmoituksessa esitetyn mukaisesti.  

 
Edellä mainitun lisäksi annetaan seuraavat lisämääräykset: 

 
1.  Ilmoituksen mukaisessa tilalla voidaan pitää 156 lypsylehmää, 60 hiehoa (12-24 
kk), 29 vasikkaa 6-12 kk ja 80 alle 6 kk ikäistä vasikkaa 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. 

 
Eläinsuoja ja uusi lietelantala voidaan sijoittaa poiketen Valtioneuvoston asetuksessa 
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Vna 138/2019) liitteen 1 mukaisista vähim-
mäisetäisyyksistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Perusteluina ovat, että eläinsuojan 
laajennus ei sijoitu aiemmin rakennettuja eläinsuojia lähemmäksi häiriintyviä kohteita 
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eli lähinaapureita. Eläinsuojan laajennusta ei voida sijoittaa kiinteistöllä muualle. Ra-
kennettava uusi lietelantala sijoitetaan myös kauemmaksi lähinaapureista kuin aiem-
mat lietelantalat. Lietelantalassa käytetään kelluvaa katetta lietelannan kuorettumisen 
lisäksi estämään hajuhaittoja. Lähinaapurit sijaitsevat tilan eläinsuojiin ja lietelantaloi-
hin nähden länsipuolella. Valitsevat tuulet ovat länsi-ja lounaistuulia. Uuden eläinsuo-
jan ja lähinaapureiden välissä on rakennuksia. Uuden lantalan ja lähiasutuksen vä-
lissä on myös metsikköä. Lisäksi on huomioitu ympäristöterveydenhuoltoviranomai-
sen lausunto. 

 
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 5.12.2020, jos päätöksestä ei haeta muutosta. (YSL 
198 §) 

 
Päätöksen tullessa lainvoimaiseksi korvaa tämä päätös 15.3.2018 annetun ympäris-
töluvan. 
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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 ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaisesti 840 euroa.   
 
Perusteet: Ympäristönsuojelulaki § 205, Evijärven kunnanhallituksen hyväksymä kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun suuruus (30.3.2015 § 77) 

 
Päätöksestä tiedottaminen 
Päätöksen antopäivä on 28.10.2020 ja siitä kuulutetaan Evijärven kunnan internet -
sivulla sähköisesti. 

 
Päätös 
Jokivarren Maito Oy 

 
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, 044-3699446 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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54 § VASTINE VALITUKSEEN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS/ DRNO 00930/20/5112   

Tekla § 54 
26.10.2020 Vaasan hallinto-oikeus on varannut Evijärven ympäristönsuojeluviranomaiselle mah-

dollisuuden antaa vastine valitukseen koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
raston 24.6.2020 antamaa Lumilion Oy:n turkistarhan ympäristölupapäätöstä. 

 
Vaasan hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa muutoksenhakija vaatii mm. seu-
raavaa: 

 
1) Ensisijaisesti päätös tulee kumota ja hylätä ympäristölupahakemus 
2) Toissijaisesti ympäristölupa tulee palauttaa AVI:n uudelleen käsittelyyn tai tulee 
määrätä lupaehtoja muutettavaksi seuraavilta osin: 
- tilarehustamossa voidaan valmistaa rehua enintään 1000 tonnia vuodessa, 
- kemiallisia torjunta-aineita on levitettävä lanta-alustoille ainakin 1.4.-30.10. välisenä 
aikana riittävin väliajoin (ainakin 2 viikon välein ja myös silloin kun kärpäsiä ei esiinny 
(lupaehto kohta 8.1.) 
-toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kustannuksellaan naapureille riittävä määrä kär-
pästen torjuntaan tarkoitettuja kemikaaleja/kärpäspapereita, 
- laitoksella on oltava 10 000 euron vakuus asetettuna Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kukselle asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan varmistamiseksi (lupaeh-
tojen kohta 10) 

 
Perusteluina esitetään mm., että ELY-keskukselle on tullut vuosien ajan valituksia toi-
minnan aiheuttamasta kärpäshaitasta. Toiminnanharjoittajan tiedossa on ollut, että 
toiminnasta aiheutuu jatkuvasti naapureille vakavaa haju- ja kärpäshaittaa. Tästä 
huolimatta se ei ole ryhtynyt mihinkään tai ainakaan riittäviin toimenpiteisiin mainittu-
jen haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tästä johtuen on hyvin epätodennä-
köistä, että se jatkossakaan tulee suhtautumaan mainittujen haittojen torjumiseen riit-
tävällä vakavuudella. 
 
 
Ympäristösihteerin ehdotus:  
  
Evijärven tekninen lautakunta eli kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toteaa asi-
assa tehdystä valituksesta seuraavaa: 

 
Lumilion Oy:n turkistarha on ollut toiminnassa pitkään ja toiminnalle on voimassa 
oleva ympäristölupa vuodelta 2013. Kesäkuussa 2020 myönnetty ympäristölupa on 
haettu, koska tarhalla on aloitettu rehun valmistus. Muutoin aiemman ympäristöluvan 
mukainen toiminta ei ole muuttunut laajuudeltaan. Valituksen mukainen päätös käsit-
tää rehun tekoa koskevat määräykset sekä haju- ja kärpäshaittojen torjumista koske-
vat määräykset. Muutoin vuoden 2013 lupapäätöksen mukaiset määräykset jäävät 
voimaan. 

 
Turkistarha on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvonnassa. Ympäristösihteeri ja 
ELY:n tarkastajat ovat tehneet tarha-alueella tarvittaessa yhteisiä tarkastuksia. Evijär-
ven kunnan valvonnassa on alueella kaksi turkistarhaa, joista toinen on Lumilion 
Oy:llä vuokralla. Lappajärven kunta on myöntänyt alueelle kahdelle turkistarhalle ym-
päristöluvan, jotka ovat nykyisin Lumilion Oy:n omistuksessa. Lappajärven kunnan 
myöntämistä luvista vuonna 2017 luvan mukaista tarhaa ei ole rakennettu ja vuonna 
2015 myönnetyn luvan mukaista laajennusta ei ole tehty.  
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Aluehallintovirasto on antanut ympäristöluvan huomioiden hakemuksessa esitetyt va-
litukset ja lausunnot. Kärpäshaittoja koskevissa määräyksissä on huomioitu mm. 
vuonna 2019 Lumilion Oy:n turkistarhalle laadittu kärpästen torjuntasuunnitelma, 
jonka Evijärven tekninen lautakunta on hyväksynyt 2.12.2019. Kyseinen suunnitelma 
on ollut käytössä ensimmäistä vuotta, 2020.  

 
Vuoden 2020 aikana Evijärven ympäristönsihteerille ei ole tullut valituksia kärpäsistä 
Pitkänsalon kylän alueelta. 

 
Evijärven tekninen lautakunta katsoo, että Aluehallintoviraston Lumilion Oy:lle 
24.6.2020 myönnetyn luvan mukaiset määräykset ovat riittäviä. Toiminnanharjoittaja 
on velvoitettu noudattamaan ympäristölupaa. Ympäristöluvan mukaisesti mm. lähialu-
een alueen asutukselle jaetaan vuosittain haju- ja kärpäshavaintolomakkeet. Vuosit-
tain lokakuun loppuun mennessä toiminnanharjoittajan tulee antaa selvitys ELY-kes-
kukselle haju- ja kärpästen torjuntamenetelmistä, naapureiden täyttämät seurantalo-
makkeet ja selvitys naapureiden kärpäs- ja hajuilmoituksista. Mahdollisiin kärpäs- ja 
hajuhaittoihin puututaan valvonnallisesti hyvin tehokkaasti. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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55 § ROSKAANTUNEEN MAA-ALUEEN SIIVOAMINEN 

Tekla § 55 
26.10.2020 ******************* ilmoituksen perusteella ympäristösihteeri teki tarkastuksen 

24.3.2020 **************** omistamalla kiinteistöllä 52-401-5-206. Ilmoitus ja tarkastus 
koskivat roskaantunutta maa-aluetta. Tarkastuksessa todettiin, että *************** 
osoittamassa paikassa hänen maallaan oli pääasiassa hautausmaalta peräisin ole-
vaa muovi- ja metallijätettä mm. kukkapurkkeja, muovikynttilöiden kuoria ja kansia. 
Vähäisessä määrin oli myös muuta yhdyskuntajätettä, jonka alkuperää ei pystytty sel-
vittämään. Hautausmaa sijaitsee lähellä, Kiviahontien toisella puolella.  

 
Seuraavana päivänä eli 25.3.2020 tehtiin yhteistarkastus Evijärven seurakunnan 
edustajien kanssa roskaantuneella maa-alueella. Tarkastuksessa todettiin myös, että 
alueella oli seurakunnan hautausmaalta olevaa roskaa maanpinnassa ja osittain 
maan alla.  
 
Tarkastuksissa kävi ilmi, että ************* edeltävä maanomistaja oli luvannut, että 
maa-alueelle oli saanut viedä ylijäämämaata ja kiviä. Lisäksi seurakunnan toimesta 
on aluetta maisemoitu aiemmin. Maisemoidun alueen reunoilta erityisesti alueen läpi 
menevän ojan vieressä oli maanpinnassa ja osittain maan alla runsaasti hautaus-
maalta peräisin olevaa mm. muovijätettä. Roskaantuneen alueen laajuus ei tarkas-
tuksissa selvinnyt. Epäselväksi ja näyttämättä tarkastuksien yhteydessä jäi, onko 
hautausmaalta peräsin olevaa roskaa jäänyt mahdollisesti maisemoidun alueen mai-
den alle.  
 
Ympäristösihteeri on lähettänyt alueen siivouskehotuksen seurakunnalle 25.3.2020. 
Alue on kehotettu siistimään 31.12.2020 mennessä maanomistajan toivomuksen mu-
kaisesti.  
 
Evijärven Seurakunta on lähettänyt pöytäkirjanotteen kirkkoneuvostossa 29.9.2020 
tehdystä päätöksestä. Pöytäkirjanotteen perusteella Evijärven Seurakunta on käsitel-
lyt roskaantumisasiaa ensimmäisen kerran keväällä kirkkoneuvostossa ja antanut 
asian seurakunnan kiinteistötyöryhmän käsiteltäväksi. Seurakunnan kiinteistötyö-
ryhmä on 22.4.2020 tehnyt tarkastuksen roskaantuneella alueella. Tarkastukseen oli 
kutsuttuna maanomista sekä urakoitsija, joka on selvityksensä mukaan maisemoinut 
maankaatopaikan aluetta kerran vuosien 2001-2004 välisenä aikana. Tuolloin olisi 
siivottu noin 10 m x 10 m suuruinen alue ja puhdistus tehty noin 0,5 metrin syvyyteen. 
Kokouspöytäkirjan otteen mukaan kaikki maankaatopaikalle kuulumaton aines pois-
tettiin tuolloin.  
 
Seurakunta on ollut yhteydessä hiippakunnan lakimieheen. Seurakunta on tämän jäl-
keen pyytänyt 25.5.2020 päivätyllä kirjeellä maanomistajalta lupaa maastotutkimuk-
seen, jossa seurakunnan oli tavoitteena selvittää, minkä verran alueella on jätettä ja 
mistä jäte on peräisin.  
 
Maanomistaja on antanut luvan maastotutkimukseen, kun maanomistaja itse ja ym-
päristösihteeri molemmat pääsevät paikalle. Maastotutkimuspäivä oli 8.9.2020. Mu-
kana olivat maanomistaja, ympäristösihteeri sekä seurakunnasta vt kirkkoherra ja ta-
louspäällikkö, jolla oli mukana pieni kaivuri. Seurakunnan edustajat eivät tehneet koe-
kuoppia, koska katsoivat, että jätteet näkyivät ilman kaivamista. Maanomistaja vaati 
kuitenkin, että koekuopat tulee tehdä, jotta alue saadaan puhdistettua kokonaan. 
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Seurakunnan edustajat eivät katsoneet ulkopuolisen konsultin palkkaamista tarpeel-
liseksi. Asian käsittely seurakunnan puolesta jatkuisi seuraavassa kirkkoneuvoston 
kokouksessa syyskuun lopulla.  
 
Ympäristösihteeri oli roskaantuneen alueen puhdistamisesta yhteydessä Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskukseen, koska ELY-keskus vastaa pilaantuneiden maiden puhdis-
tamisesta. Tarkastaja Katja Viitaniemi teki paikan päällä tarkastuksen 16.9.2020. Mu-
kana olivat myös ympäristösihteeri, maanomistaja ja seurakunnan talouspäällikkö. 
Tarkastuksessa todettiin, että kysymys ei ole pilaantuneen maan kunnostamisesta, 
vaan roskaamisesta, joka kuuluu kunnan toimivaltaan. ELY-keskuksen tarkastajan 
laatimassa tarkastuskertomuksessa todetaan mm. ”Jätteitä oli havaittavissa alueella 
kasvillisuuden alla useissa kohdissa. On epäselvää, onko jätettä myös täyttömaa-
kasan alla ja asia tulee selvittää tontin siivouksen yhteydessä.”  
 
Seurakunnan kirkkoneuvosto on 29.9.2020 tehnyt roskaantuneen alueen puhdistuk-
sesta päätöksen: ” Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta käynnistää roskaantu-
neen alueen siivoustoimet alueella, jossa muovijäte on näkyvästi esillä. Siivous aloi-
tetaan poistamalla käsin maasta näkyvä jäte. Tämän jälkeen samalla alueelta poiste-
taan roskainen maa-aines kaivinkonetyönä.”  
 
Antti Viita on sähköpostitse 15.10.2020 ilmoittanut ympäristösihteerille ja maanomis-
tajalle, että alueen siivoaminen aloitetaan 15.10.2020 iltapäivällä ja koneellinen työ 
aloitetaan viikolla 44. Samalla on pyydetty maanomistajalta lupaa kaataa sellaiset 
puut, jotka ovat konetyön toteuttamisen esteenä.  
 
Maanomistaja on puhelimitse 20.10.2020 ilmoittanut, että hän ei hyväksy seurakun-
nan toimintatapaa. Ympäristösihteeri on ollut yhteydessä 20.10.2020 seurakunnan 
talouspäällikköön, joka ilmoitti keskustelun jälkeen, että seurakunta jää odottamaan 
lautakunnan päätöstä ja keskeyttää suunnitellun alueen puhdistamisen ja että alueen 
siivoamisessa ei voida myöskään noudattaa annettua kehotusta.  
 
Ympäristösihteeri on käynyt paikalla roskaantuneella alueella 20.10.2020. Tarkastuk-
sen perusteella oli todettavissa, että siivoustyö oli seurakunnan puolesta aloitettu. 
Näkyvissä oli mm. runsaasti kynttilöiden kuoria aloitetussa siivouskohdassa. Lisäksi 
maan pinnassa oli muutakin muovia.  
 
Ympäristösihteeri on sähköpostitse 20.10.2020 ilmoittanut seurakunnan talouspäälli-
kölle, että alueen puhdistaminen tulee keskeyttää, koska tekninen lautakunta käsitte-
lee asiaa kokouksessaan 26.10.2020.  
 
Esityslistan mukana lähetetään oheismateriaalina ympäristösihteerin 25.3.2020 Evi-
järven seurakunnalle lähettämä kehotuskirjelmä roskaantuneen alueen puhdistami-
sesta sekä muistiot tarkastuksista 24.5., 25.5., 8.9.ja 16.9.2020 sekä seurakunnan 
kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote 29.9.2020.  
 
 
Ympäristösihteerin ehdotus:  

Seurakunta on 29.9.2020 tehnyt päätöksen kiinteistön 52-401-5-206 siivoamisesta 
hautausmaalta peräisin olevista roskista. Päätöksessä on jätetty huomioimatta tar-
kastuskäynneillä annettu ohjeistus ulkopuolisen asiantuntijan ottamisesta hoitamaan 
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ja valvomaan roskaantuneen alueen puhdistamisen. Ympäristösihteeri on keskeyttä-
nyt siivoamisen, koska alueen siivoaminen on aloitettu ennen kuin tekninen lauta-
kunta on käsitellyt asiaa. Asia tulee käsitellä lautakunnassa, koska ympäristösihteerin 
ja ELY:n tarkastajan ohjeistusta ei ole huomioitu.  

Ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen lautakunta velvoittaa Evijärven seura-
kuntaa puhdistamaan kiinteistö 52-401-5-206 hautausmaalta peräisin olevista ym. 
seurakunnan vastuulla olevista jätteistä. Seurakunta vastaa siitä, että alue puhdiste-
taan.  

Ennen roskaantuneen alueen puhdistamista, seurakunnan tulee toimittaa viimeistään 
31.12.2020 tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi asiantuntijan laatima asianmu-
kainen puhdistussuunnitelma, jonka perusteella lautakunta määrittää jatkotoimenpi-
teet. 

Puhdistussuunnitelman tulee sisältää mm. selvityksen roskaantuneen alueen laajuu-
desta mukaan lukien myös täyttömaan alue sekä laskelmat jätteiden ja jätettä sisältä-
vän maan määristä, puhdistusmenetelmät, jätteiden ja jätemaan toimituspaikat sekä 
alueen maisemointisuunnitelman.  

Lisäksi suunnitelmassa tulee esittää ja sopia maanomistajan kanssa tarvittavien pui-
den poistaminen, käsittely sekä sijoittaminen maanomistajan osoittamaan paikkaan.  

Ellei puhdistussuunnitelmaa toimiteta ja roskaantunutta aluetta siivota lautakunnan 
määräysten mukaisesti asian käsittely voidaan siirtää uhkasakkomenettelyyn.  

Jätelaki §72, §73, §75, §129  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Jarkko Pahkakangas ja Miia Pahkakangas poistuivat osallisuusjääveinä pykälän kä-
sittelyn ajaksi klo 18.40–19.13. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsi-
nööri Tuomo Saari. 
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56 § RAKENNUSLUPA 20-0054 

Tekla § 56 
26.10.2020  
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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57 § VÄLIAIKAISEN HYÖTYKÄYTTÖASEMAN MAAPOHJAN LUNASTAMINEN  

Tekla § 57 
26.10.2020 Evijärven hyötykäyttöasema päätettiin vuonna 2017 siirtää ja uudelleenrakentaa toi-

saalle sen silloiselta sijainniltaan Vattuahon teollisuusalueelta Kärritien varrelta.  
 
Tarve hyötykäyttöaseman siirtämiseksi toisaalle tuli Vattuahon teollisuusalueen yri-
tyksiltä, koska Vattuahon teollisuusalueella olevalle hyötykäyttöasemalle pääsyä 
odottavat autot peräkärryineen jonottavat Vattuahon teollisuusalueen Kärritiellä. 
 
Kärritiellä odottavat autot aiheuttavat ongelmia varsinkin kuorma-auto liikenteelle, 
jotka kuljettavat raaka-aineita tai valmiita tuotteita teollisuusalueen yrityksiltä.  
Hyötykäyttöaseman muoto ei mahdollistanut silloisen aseman muuttamista toimivam-
maksi, jotta Kärritiellä jonottamiselta olisi päästy. 
 
Tehtyjen selvitysten perusteella kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan ehdotta-
mana uudelleenrakentaa hyötykäyttöasema Pukkilantien varteen kirkonkylän purura-
dan paikoitusalueelta nuorisoseuran suuntaan.  

 
Selvitystyön aikana kävi myös ilmi, että kyseisellä maa-alueella aikoinaan varastoidut 
sähköpylväät ovat aiheuttaneet maaperän pilantumista. Pilaantunut maa-aines voi-
daan poistaa hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisen yhteydessä.  
 
Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentaminen Pukkilantien varteen päätyi kuitenkin va-
lituskierteeseen, eikä hyötykäyttöasemaa sen vuoksi päästy pikaisesti uudelleenra-
kentamaan.  
 
Koska hyötykäyttöasemasta aiheutui ongelmia Vattuahon teollisuusalueen yrityksille, 
tuli hyötykäyttöasema valituskierteestä huolimatta siirtää pois mahdollisimman pikai-
sesti. Tekninen lautakunta päätti vuokrata maa-alueen Vattuahon teollisuusalueen 
laajennusosalta ja, että hyötykäyttöaseman rakennettaisiin vuokratulle maalle väliai-
kaisesti. 
 
Väliaikainen maa-alue päätettiin vuokrata Evijärven Teollisuus Oy:ltä määräaikaisella 
2 vuoden vuokrasopimuksella, jossa oli lisäksi mahdollisuus yhteen optiovuoteen. 
 
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 28.1.2019. Vuokrasopimuksen mukaan kunnan tulee 
ilmoittaa Evijärven Teollisuus Oy:lle 3 kuukautta aikaisemmin option käyttämisestä tai 
vuokrasopimuksen päättymisestä. 
 
Alun alkaen tarpeen hyötykäyttöaseman siirtämiseksi toisaalle tuli ilmi Vattuahon teol-
lisuusalueen yrityksiltä. Kun hyötykäyttöaseman uutta sijaintia etsittiin, oli lähtökohtai-
nen tavoite mm, että kunta omistaisi maa-alueen, alue on keskustan alueen läheisyy-
dessä ja siitä ei saisi aiheutua haittaa esimerkiksi teollisuusalueen liikennöinnille. 
 
Edellä mainittujen lähtökohtien mukaan Vattuahon teollisuusalue ei ollut vaihtoehto 
hyötykäyttöaseman uudelleen rakennuspaikaksi, koska Vattuahon teollisuusalueen 
laajennusosalle ei ollut vielä liikennöitävää tietä, alue ei ollut kunnan omistuksessa ja 
alueelle oli alustavasti suunnitteilla useampia uusia yrityshalleja. 
 
Hyötykäyttöasema sijaitsee tällä hetkellä väliaikaisella paikalla, vuokratulla maa-alu-
eella Vattuahon teollisuusalueen laajennusosassa, eikä se ole Kärritien varrella.   



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   151 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Nykyinen, väliaikainen paikka on käytännössä todettu hyväksi, eikä sijainnista ole ai-
heutunut haittaa Vattuahon teollisuusalueen muulle käytölle. Lisäksi nykyisellään 
hyötykäyttöasema on erinomainen käyttää. 
 
Edellä mainitun perusteella tekninen toimi on selvittänyt vertailulaskelmin onko hyöty-
käyttöaseman uudelleenrakentaminen väliaikaiselta paikalta Vattuahon teollisuusalu-
een laajennusosalta päätösten mukaiseen paikkaan Pukkilantien varteen edullisem-
paa kuin nykyisen maa-alueen lunastaminen kunnalle.  
 
Nykyisen maa-alueen vuokrasopimuksen yhteydessä alueen lunastamishinta on 
määritetty siten että neliöhinta on 11,6 €/m² + alv. Lunastushinta sisältää maapohjan 
sekä vuokranantajan rakentamat alapohjan mursketäytöt kerrosvahvuudeltaan vähin-
tään 650 mm. Vuokrasopimuksen mukaan lunastushetkeen saakka maksetut vuokrat 
hyvitetään lunastushinnasta. 
 
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 28.1.2019. Vuokratun maapohjan pinta-ala on tällä 
hetkellä n. 4550 m². Maa-alueen vuokrahinta on tällä hetkellä 650 €/kk alv 0 %. Vuok-
rasopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus 3 kuukau-
den irtisanomisajalla. Mikäli vuokralainen haluaa käyttää vuokrasopimuksen mukai-
sen optiovuoden, tulee myös siitä ilmoittaa vuokranantajalle 3 kuukautta ennen varsi-
naisen sopimuskauden päättymistä. 
 
Tekninen toimi on tehnyt vertailulaskelmat hyötykäyttöaseman siirtämisestä aiheutu-
vista kustannuksista vs. väliaikaisen hyötykäyttöaseman maapohjan lunastamisesta. 
 
Vertailulaskelmissa on huomioitu alkuperäisen päätöksen mukaisen uudelleenraken-
nuspaikan maaperän puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset Pukkilantien varrella. 
 
Vuokrasopimuksessa on määritelty maa-alueen lunastuksen m² hinta 11,6 € alv 0 % / 
m². Vuokratun maa-alueen pinta-ala on noin 4550 m². Lunastushinnasta vähenne-
tään vuokrasopimuksen alkamisesta asti maksetut vuokrahinnat. 
 
Vertailulaskelmien perusteella hyötykäyttöaseman siirrosta aiheutuu kunnalle kustan-
nuksia yhteensä 95 000 €, kun maapohjan lunastaminen Evijärven teollisuus Oy:ltä 
maksaa tällä hetkellä (10/2020) 36 500 € alv 0 %.  
 
Maapohjan lunastamisen lisäksi kunnalla on velvoite puhdistaa Pukkilantien varren 
maa-alueen maapohja sähköpylväiden varastoinnin aiheuttaman pilaantumisen 
vuoksi. Maapohjan puhdistamisesta kunnalle aiheutuu laskelman perusteella arviolta 
10 000 € kustannukset. 
 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta: 
 
1. Ehdottaa kunnanhallitukselle että se kumoaa 5.6.2017 § 117 tekemänsä päätök-

sen kohdan 2, 4 ja 5 osalta. Edellä mainitut päätöskohdat sisälsivät päätöksen 
hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamispaikasta sekä suunnittelun ja tarjous-
pyyntöjen käynnistämisen Pukkilantien varteen. 
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2. Ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Evijärven kunta lunas-
taa Evijärven Teollisuus Oy:tä n.4550 m²:n määräalan Vattuahon teollisuusalu-
eelta kiinteistöstä Rinne 52-401-2-34, jolla tällä hetkellä hyötykäyttöasema sijait-
see. Määräalan lunastaminen on kunnalle edullisempi vaihtoehto kuin siirtämi-
sestä aiheutuvat kustannukset olisivat. Lunastus tapahtuu hintaan 36 500 € alv 0 
%. Ja että tämän hetken hyötykäyttöaseman sijainti päätetään pysyvästi hyöty-
käyttöaseman uudeksi paikaksi.  

 
3. Päättää käyttää vuokrasopimuksen mukaisen option edellä kuvatun määräalan 

vuokraamisesta, josta ilmoittamisen määräaika päättyisi muutoin 28.10.2020. Mi-
käli sopimusta ei jatketa optiovuodella ennen em. määräaikaa, menettää kunta 
mahdollisuuden saada ostotilanteessa jo maksetut vuokrat hyvityksenä kauppa-
hinnasta sekä mahdollisuuden ostaa alue omaksi em. ehdoin. Tekninen lauta-
kunta valtuuttaa kunnaninsinöörin jatkamaan sopimusta optiovuodella 28.10.2020 
mennessä.  

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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58 § TALOUSARVION 2021 INVESTOINTIOSA  

Tekla § 58 
26.10.2020 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 

2021 ja suunnitelma vuosille 2022 ja 2023. Investointiohjelmasta on keskusteltu val-
tuuston iltakoulussa 22.10.2020. 

 
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2021 ja suunnitelma vuosille 2022 ja 2023 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei oteta 
teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Tekninen lautakunta päätti ottaa investointiosan vuodelle 2021 ja suunnitelma vuosil-
le 2022 ja 2023 käsittelyyn. 
 
Lautakunta päätti ehdottaa seuraavia lisäyksiä/muutoksia ehdotettuun investointioh-
jelmaan ja yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: 
 

1. Investointiohjelman maa- ja vesialueet, käyttöomaisuuden osto - kohdan 
määräraha 40 000 euroa tarkennetaan koskemaan hyötykäyttöaseman 
maapohjan lunastamista Vattuahon teollisuusalueelta. 

2. Järven kunnostukselle varataan 2021 vuodelle 50 000 euroa 30 000 euron 
sijaan. 

3. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2021 hyötykäyttöase-
man asfaltointi 35 000 euroa. 

4. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2022 päiväkodin parkki-
alueen asfaltoinnille määrärahaa 20 000 euroa. 

5. Kaavateiden päällystämiselle ja vanhan korjaukselle vuodelle 2021 varatut 
15 000 euroa poistetaan. 
 

 
Päätös: Lautakunta ehdottaa seuraavia lisäyksiä/muutoksia ehdotettuun investoin-
tiohjelmaan ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: 

 
1. Investointiohjelman maa- ja vesialueet, käyttöomaisuuden osto - kohdan 

määräraha 40 000 euroa tarkennetaan koskemaan hyötykäyttöaseman 
maapohjan lunastamista Vattuahon teollisuusalueelta. 

2. Järven kunnostukselle varataan 2021 vuodelle 50 000 euroa 30 000 euron 
sijaan. 

3. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2021 hyötykäyttöase-
man asfaltointi 35 000 euroa. 

4. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2022 päiväkodin parkki-
alueen asfaltoinnille määrärahaa 20 000 euroa. 

5. Kaavateiden päällystämiselle ja vanhan korjaukselle vuodelle 2021 varatut 
15 000 euroa poistetaan. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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59 § TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2021 TALOUSARVIOEHDOTUS    

Tekla § 59 
26.10.2020 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvio tulee laatia siten, 
että käyttötalouden tulot ja menot sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousar-
viokehyksen mukaiselle tasolle. Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuo-
sille 2022 ja 2023 tulee valmistella tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. 
Kokonaisuutena vuoden 2021 talousarvio tulee laatia tiukalla raamilla. 
 
Talousarvion laadintatavoitteet: 
- - Tavoitteena on, että Evijärven kunnan ja kuntakonsernin talous tasapainottuu 

suunnittelukauden loppuun mennessä ja viimeistään vuonna 2023 saavutetaan 
ylijäämäinen tulos.  

- - Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa huomioidaan talouden tasapainottamis-

työ (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2021 valmistellaan realistisesti 
mahdollisimman tasapainoiseksi.  

- - Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2021 pois lukien henkilöstömenot on 0 

%. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 % sekä huomioi-
daan eläkemaksut.  

 
Teknisen lautakunnan talousarviokohtaan sisältyvät teknisen toimen hallinto, kaavoi-
tus, rakennusvalvonta, ympäristönhuolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, 
maa- ja metsätilat, liiketilojen ja asuntojen vuokrauspalvelut, kunnan kiinteistöjen yllä-
pito, Sillankorvan leirintäalue sekä palo- ja pelastustoimi.  
 
Kaavoitukseen on varattu määräraha keskustan alueen kokonaisasemakaavan päivit-
tämiseen 40 000 €.  

 
Rakennustarkastajan palvelut sekä ympäristösihteerin palvelut ostetaan Lappajärven 
kunnalta. Rakennustarkastaja sekä ympäristösihteeri ovat molemmat kaksi päivää 
viikossa Evijärvellä. Tarvittaessa rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri ohjeistavat 
myös puhelimitse Lappajärveltä. Rakennustarkastajan palvelun ostoon Lappajärven 
kunnalta on varattu 19 200 € ja ympäristösihteerin palvelunostoon 20 000 €. 
 
Yksityisteiden tiehoitokuntien vuosittaiseen avustamiseen on varattu 55 000 €. Yksi-
tyisteiden perusparannushankkeita on tulossa, mutta niiden valmistumisajankohdasta 
ei ole vielä tarkempaa tietoa.  Kunnan hallinnoimien kaavateiden kunnossapitoon on 
varattu 15.000 €. Investointiosassa kaavateiden päällystämiseen tai vanhan päällys-
teen korjaamiseen on varattu 15 000 €.  
 
Puistojen ja yleisten alueiden toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 30 000 €. 
 
Puunmyyntituloja arvioidaan saatavan talousarviovuoden aikana 45 000 €, metsän-
hoidon toimintakuluihin on varattu 11 270 €.  
 
Kunnalla on vuokratalokiinteistöjä yhteensä 10 kpl, joissa vuokrattavia asuntoja on 
yhteensä 107 kpl. Kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä ovat As. Oy Kultalahti, As. 
Oy Nykälänaho ja As. Oy Tervahauta, kirjanpito ja yhtiöiden isännöintitehtävät ovat 
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kunnalla. Vuokratalokiinteistöjen kunnossapito ja vuokraaminen kuuluvat tekniselle 
toimelle.  

 
TEKNINEN TOIMI TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Toimintakulut - 1  438 149 - 1 395 485 - 1 380 485 - 1 408 000 - 1 408 000 

Toimintatuotot 768 743 783 890 783 890 750 000 750 000 

Toimintakate -669 406 - 611 595 - 596 595 - 658 000 - 658 000 

 
 
Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoimesta keskuspaikka-
naan Seinäjoki. Vuokratuloihin on varattu 104 800 € ja ostopalveluihin pelastuslaitok-
selta 241 390 €. Muut kulut ovat kiinteistöön kohdistuvia ylläpitokuluja ja eläkemeno-
perusteisia maksuja. 

 

PALO- JA PELAS-
TUSTOIMI 

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Palvelujen osto  
pelastuslaitokselta 

 
- 233 219 

 
- 241 390 

 
- 241 390 

 
      -242 000 

 
      -242 000 

Muut kulut - 61 074 - 43 470 - 43 470 - 44 000 - 44 000 

Vuokratulot pelastus-
laitokselta 

 
104 509 

 
104 800 

 
104 800 

 
105 000 

 
105 000 

Toimintakate - 189 784 - 180 060 - 180 060 - 181 000 - 181 000 

 
 Valtuustotason tavoitteet: 

 

Tavoite  Toimenpide Mittari 

Turvallisen ja viihtyisän 

asuinympäristön luominen 

Kunnan hallinnoimia liikenne-

väyliä sekä niihin liittyviä viher-

alueita kunnostetaan ja siisti-

tään. Keskustan alueella olevia 

puisto- ja viheralueita siistitään.  

Kunnan hallinnoimat 

kaavatiet mursketetaan. 

Kaavateiden viheralueet 

sekä puistoalueet siisti-

tään niitoin ja raivauksin 

tarpeen mukaan 2-4 

krt/kesä. 

Investointiprojektien käyn-

nistyminen ja valmistumi-

nen jakaantuu tasaisesti 

koko vuodelle 

Hankkeiden valmistelu ja suun-

nitelmien laatiminen aloitetaan 

tarpeeksi ajoissa ja tuodaan 

päätöksentekoon valmistelun in-

vestointiaikataulutuksen mukai-

sesti 

Investointihankkeet 

käynnistyvät ja valmistu-

vat investointiaikataulu-

tuksen mukaisesti. 

Vuokra-asuntojen käyttöas-

teen pitäminen korkeana 

Huoneistot ja niiden ympäristö 

pidetään siistissä ja viihtyisässä 

kunnossa remontoinneilla 

Vuokra-asuntojen käyt-

töaste on vähintään 80 

% 

Tarpeettomista omistuk-

sista luopuminen 

Luovutaan valikoiduista kunnalle 

tarpeettomista vuokra-asun-

noista ja muista kiinteistöistä 

Myytyjen tai purettujen 

rakennusten ja kiinteistö-

jen lukumäärä 
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TEKNINEN LTK TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Toimintakulut - 1 732 442 - 1 680 345  - 1 665 345  - 1 698 000 - 1 698 000 

Toimintatuotot 873 252 888 690 888 690 850 000 850 000 

Toimintakate - 859 190 - 791 655 - 776 655  - 848 000 - 848 000 

 
Teknisen toimen käyttömenojen kokonaissumma talousarviossa on 1 665 345 €. 
Muutosta edellisvuoden talousarvioon nähden on - 0,9 %. 
 
Vesihuoltolaitoksen talousarvio laaditaan erillisinä sekä vesilaitokselle, että viemärilai-
tokselle.  
 
Kunnan alueella ei ole kulutukseen nähden riittävästi pohjavettä, minkä vuoksi Lap-
pajärven vesiosuuskunnan kanssa on tehty aikaisemmin vedentoimitussopimus. Ve-
den ostoon on varattu talousarvioon 125.000 €.  

 
Uudistetun vedentoimitussopimuksen mukaan Jokikylän vesilaitokselta vesijohtover-
kostoon pumpattavan veden määrä kasvaa. Vesilaitoksen vesijohtoverkostolle on 
konsultin toimesta tehty kapasiteettitarkastelu. Kapasiteettitarkastelun perusteella, 
joitain runkovesijohtolinjoja on viime vuosina suurennettu. Kuluvana syksynä saadun 
kokemuksen perusteella, häiritseviä painevaihteluja ei ole enää ollut, joten vesijohto-
verkoston suurentamistarvetta ei enää ole. 
 
Evijärvellä merkittävä veden kuluttaja on turkistarhaus. Mikäli turkiseläinten määrä 
vaihtelee vuosittain suuresti, vaihtelee veden myynnistä saatavat tulot samassa suh-
teessa. 
 
 

Valtuustotason tavoitteet: 
 

Tavoite  Toimenpide Mittari 

Vesilaitoksen talousve-

den toimituksen hukka-

prosentti pysyy erittäin 

alhaisella tasolla 

Puhtaanveden toimitusmäärän 

vaihtelua seurataan vuorokausit-

tain ja merkittäviin poikkeavuuk-

siin reagoidaan nopeasti 

Toimitetun veden hukka-

prosentti alle 3 % 

Laadukkaan talousve-

den toimittaminen  

Hietakankaan vedenottamon toi-

sen kaivon saneeraus 

Hietakankaan vesilaitok-

sen vanhan vedenotto-

kaivo on saneerattu  

Ylläpidetään vesioikeu-

den määräämien lupa-

ehtojen täyttymistä vie-

märilaitoksella 

Viemärilaitoksen mikrobitoimin-

taa ylläpidetään ja käynnissä py-

symistä seurataan mittauksilla 

Jätevedenpuhdistamon 

näytteiden tulee täyttää 

lupaehtojen mukaiset 

vaatimukset 
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VESILAITOS TP2019 TA2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Toimintakulut/* -357 872 - 332 670 - 332 670 - 345 000 - 345 000 

Toimintatuotot 489 255 468 000 468 000 467 000 467 000 

Toimintakate 131 383 135 330 135 330 122 000 122 000 

 
VIEMÄRILAITOS TP2019 TA2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Toimintakulut - 184 110 - 166 600 - 166 600 - 168 000 - 168 000 

Toimintatuotot 123 333 116 800 116 800 115 000 115 000 

Toimintakate - 60 777 - 49 800 - 49 800        - 53 000        - 53 000 

 
VESIHUOLTOLAITOS TP2019 TA2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Toimintakulut - 541 982 - 499 270 - 499 270 - 513 000 - 513 000 

Toimintatuotot 612 589 584 800 584 800 582 000 582 000 

Toimintakate 70 606 85 530 85 530 69 000 69 000 

 
Vesihuoltolaitoksen toimintakulujen loppusumma talousarviossa on 499 270 €. Muu-
tosta edellisvuoden talousarvioon nähden on + 0 %. 
 

 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 edellä olevan esittelytekstin mukaisesti. Ta-
lousarvion toimintakulujen loppusumma vuodelle 2021 teknisellä toimella on 
1 665 345 €, vesilaitoksella 332 670 € ja viemärilaitoksella 166 600 €.  
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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60 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.9.2020  

Tekla § 60 
26.10.2020 Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas 
 

Teknisen toimen 30.9.2020 erääntyneitä saatavia on yhteensä noin 37.075 euroa.  
 

Erääntyneet 
saatavat 

30.9.2019 31.12.2019 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 

Vesilaskut 26.008 € 51.829 € 18.782 € 25.445 € 28.155 € 

Vuokrat 8.463 € 13.523 € 12.724 € 7.649 € 8.920 € 

YHTEENSÄ 34.471 € 65.352 € 31.506 € 33.094 € 37.075 € 

 
 

Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.  
 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen. 
  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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61 § SELVITYS ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KANTELUASIASSA DN:O 
LSSAVI/9264/2020 

Tekla § 61 
26.10.2020 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vastaanottanut kantelun, jossa epäil-
lään, että Evijärven kunnan ympäristösuojelussa esteelliset henkilöt ottavat vesinäyt-
teitä. 

 

Kantelun kohteena olevat henkilöt ovat Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:n kesätyön-

tekijä ……………….. ja Evijärven ja Lappajärven kuntien ympäristösihteeri Eeva-

Maija Savola. 

 

Kantelussa pyydetään selvittämään ovatko edellä mainitut henkilöt jäävejä ottamaan 

esim. vesinäytteet mm. Mustanpäkin ja Kirsinpäkin turkistalouden lähettyviltä. Tätä 

taustaa vasten että ……………… on Pullei Oy:n omistajan poika, sekä isänsä on 

myös Mustanpäkin lähistöllä sijaitsevan turkistarhan omistajan yhtiökumppani. Savo-

lalla taas on turkistarha Lappajärvellä. Evijärvellä on ongelmana juuri näiltä kyseisiltä 

alueilta (Mustapäkki/ Kirsinpäkki) tulevat suuret kuormitukset. 

 

Kantelussa on pyydetty aluehallintovirastoa tutkimaan ovatko ko. henkilöt jäävejä ot-

tamaan mm. vesinäytteitä tai toimimaan toiminnan tarkastajina ko. alueilla. 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntaa antamaan selvityksen kante-
lun johdosta sekä toimittamaan kanteluasiaan koskevista asiakirjoista. 
 
Kantelun kohteena oleva toiminta on ilmoitettu tapahtuneen 2020 kesäkuusta alkaen. 

 
 
 Ehdotus: Tekninen lautakunta antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 

seuraavan selvityksen (Dnr:o LSSAVI/9264/2020) kantelun johdosta.  
 

Evijärven kunta on vuodesta 2016 alkaen satsannut vuosittain 50 000 euroa jär-
vemme eli Evijärven kunnostamiseen. Kunnan oman rahoituksen lisäksi Evijärven 
kunnostukseen on saatu rahoitusta etelä-pohjanmaan ely-keskukselta, Ähtävänjoki -
rahastolta sekä Evijärvessä olevilta maa- ja vesiosakaskunnilta. 
 
Evijärven kunnostustoimenpiteitä ovat mm. vesikasvien niittäminen, roskakalastus, 
jätevesikäsittelyjärjestelmien kunnostuksen ohjeistaminen sekä metsä ja turvealuei-
den valumien pääsyn estäminen järveemme.  

 
Yhtenä järven kunnostukseen liittyvänä toimenpiteenä on kerätty tietoa vedenlaa-
dusta sekä järvestä että järveen laskevista Mustapäkistä ja Kirsinpäkistä.  
Vesinäytteet on kerätty vuodesta 2016 alkaen. Nämä vesinäytteiden ottamiset ovat 
olleet kunnan omaehtoista toimintaa. Vesinäytteiden perusteella on seurattu veden 
laatua järven eri osissa ennen kunnostustoimenpiteitä sekä vedenlaadussa mahdolli-
sesti tapahtuvaan muutokseen tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. 
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Vesinäytteiden ottaminen järvestä tai järveen laskevista vesistöistä Mustapäkki ja Kir-
sinpäkki, ei ole ollut kunnalle määrättyä lupaehtoista toimintaa, eikä se ole liittynyt 
esim. jonkin ympäristöluvan lupaehtojen mukaiseen vesinäytteiden ottamiseen. Evi-
järven kunnostushankkeessa otetut vesinäytteet eivät ole olleet turkis- tai maatalou-
den toiminnantarkastusta. 
 
Evijärven kunnostushankkeen toiminta keskittyy pääsääntöisesti kesäaikaan. Vesi-
näytteet on aikaisempina vuosina ottanut Evijärven kunnostushankkeelle palkattu ke-
sätyöntekijä. Kuluvana vuonna kunnostushankkeelle ei palkattu kesätyöntekijää, joten 
alkukesän vesinäytteet on ottanut kunnan ympäristösihteeri Savola.  
 
Savolan ollessa kesällä osan aikaa lomautettuna ja osan aikaa kesälomallaan, vesi-
näytteet pyydettiin ottamaan Pohjanmaan vesi- ympäristö ry:n toimesta. Pohjanmaan 
vesi- ja ympäristö ry:llä harjoittelijana toimi myös kantelun kohteena oleva 
…………...., jolle Savola oli opastanut kohteet, joista vesinäytteet otettaisiin.  
 
Kesällä 2020 otetut vesinäytteet eivät poikkea merkittävästi aikaisempien vuosien ve-
sinäytteistä. Joten ei voida osoittaa, että ………………. tai Savola olisivat pyrkineet 
vaikuttamaan näytteiden tuloksiin.    

 

Johtopäätös 
  

Vesinäytteiden ottaminen Evijärven kunnostushankkeessa ei ole lupaehtoista toimin-

taa vaan se liittyy kunnan omaehtoiseen toimintaan. Näin ollen kunta voi itse päättää 

kuka vesinäytteet ottaa. Vesinäytteitä on kerätty jo viiden vuoden ajan. Joten mahdol-

liset järven kunnostuksen jatkotoimenpiteet tehdään pitkän ajan kuluessa saatujen 

vesinäytteiden tulosten perusteella.  

 

Vesinäytteiden ottaminen Evijärven kunnostushankkeessa ei ole turkis- tai maatalou-

den toiminnantarkastamista. Jatkossakin pyritään, että vesinäytteen ottaa Evijärven 

kunnostushankkeelle palkattu kesätyöntekijä. 

 

Edellä mainitun selvityksen mukaan Evijärven tekninen lautakunta katsoo, että kan-

telu on ollut aiheeton, eikä asian käsittelyä tule enää jatkaa. 

 

 

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

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola poistui kokouksesta ennen pykälän alkua (osal-
lisuusjäävi) klo. 20.18 
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62 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 62 
26.10.2020 
 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
 117 Asuntohakemus 
 118 Asuntohakemus 
 122 Asuntohakemus 
 123 Asuntohakemus 
 129 Korvaus liikenteenjakajissa olevien kesäkukkien hoidosta 
 131 Palkkausepäkohdan korjaaminen 
 134 Työnaikaisen takauksen hyväksyminen terveysaseman ja vanhuspalve-

lukeskuksen IVA-urakalle 
 135 Työnaikaisen takauksen hyväksyminen terveysaseman ja vanhuspalve-

lukeskuksen PU-urakalle 
 136 Työnaikaisen takauksen hyväksyminen terveysaseman ja vanhuspalve-

lukeskuksen S-urakalle 
 144 Koulukeskuksen uuden siivoojan valinta 
 145 Kirvesmiehen valinta 
 153 Asuntohakemus 
 
   

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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63 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 63 
26.10.2020 
 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. LSSAVI, Päätös, Niivilänniityn turvetuotantoalueen päästö-ja vesistötarkkailu-
suunnitelma, Evijärvi ja Lappajärvi, LSSAVI/3939/2017, 27.8.2020 

2. LSSAVI, Ilmoitus, Ympäristösuojelulain mukainen päätös, LSSAVI/3939/2017, 
27.8.2020 

3. Evijärven terveysasema ja vanhusten palvelukeskus, työmaakokous 1, 4.9.2020 
4. Metsäkeskus, ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituk-

sesta, 1-2020-74117, 16.9.2020 
5. Evijärven terveysasema ja vanhusten palvelukeskus, työmaakokous 2, 5.10.2020 
6. Metsähallitus, Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hal-

linnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, MH 
5180/2020/1, 7.9.2020 
 

 
 

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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64 § MUUT ASIAT  

Tekla § 64 
26.10.2020 
 

1. Päiväkodin piha-alueen urakkaraja/rakennekerrokset 
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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 54, 57-64 
           
 
 
 

 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  53, 55-56                                                 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. 

 
 
 


