
Evijärven kunta   
TEKNINEN LAUTAKUNTA 

   PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2021 
 

KOKOUSAIKA               19.4.2021 klo 18.00 – 19:36 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 

Pasi Mäntylä poistui § 15 käsit-

telyn ajaksi 
Jyrki Mikkola poistui § 14 käsit-

telyn ajaksi, vpj § 15 käsittelyn ajan 
Rita Haapasaari poistui § 14 ja 

17 käsittelyn ajaksi 
Minja Keto poistui § 16 käsittelyn 

ajaksi 
Erkki Latukka poistui § 16 käsit-

telyn ajaksi 
Jarkko Pahkakangas poistui § 

15, 16, 17, 19 käsittelyn ajaksi 
Heta-Mari Hernesniemi 
Vily Kattilakoski 

 

puheenjohtaja 
 

jäsen 
 

jäsen 
 

jäsen 
 

jäsen 
 

jäsen 
 

jäsen 
varajäsen 

Läsnä 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

- 
x 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 

Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä poistui § 14 ja 16 käsittelyn 

ajaksi, pöytäkirjanpitäjä § 15, 17, 19 ajan 
Eeva-Maija Savola, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 18, pöytäkirjanpi-

täjä § 16 ajan 
Miia Pahkakangas, pöytäkirjanpitäjä poistui § 15,16,17,19 käsittelyn ajaksi 
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja 
Satu Ritala, kunnanhallituksen edustaja 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin 

ASIAT §§ 14-22 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Vily Kattilakoski ja Erkki La-
tukka, varapöytäkirjantarkastajaksi § 16 ajaksi Rita Haapasaari 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 

  
 Pasi Mäntylä 
 puheenjohtaja 
 

 
 Jyrki Mikkola 
 puheenjohtaja § 15 ajan 

 

  
Miia Pahkakangas 
 pöytäkirjanpitäjä  
 

 
Tuomo Saari 
pöytäkirjanpitäjä § 15,17,19 ajan 
 

 
Eeva-Maija Savola 
pöytäkirjanpitäjä § 16 ajan 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Evijärvellä 21. päivänä huhtikuuta 2021     
 

 
 Vily Kattilakoski                        Erkki Latukka 
 

 
 Rita Haapasaari § 16 ajan 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille 22.4.2021 
 

 
Miia Pahkakangas 
pöytäkirjanpitäjä 
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14 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 1  

Tekla § 14 
19.4.2021 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tie-

kuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden pe-
rusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapito-
avustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88. 

 
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 32 kpl, jotka 
käsittävät yhteensä noin 74,6 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on 
noin 93 km).  

 
Avustettavat tiekunnat 1-9 käyvät ilmi liitteestä nro 1. Liite nro 1 on esityslistan mu-
kana.  
 
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 28.918,30 €.  

 
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan va-
roista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jako-
perusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen 
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.  

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 1-9 yhteensä 
9.431,33 € liitteen nro 1 mukaisesti. 
 
 
Päätös:  
1. Päätettiin käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Rita Haapasaari, Jyrki Mikkola ja Tuomo Saari poistui osallisuusjäävinä pykälän kä-
sittelyn ajaksi klo 18.03–18.05. 
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15 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 2  

Tekla § 15 
19.4.2021 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tie-

kuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden pe-
rusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapito-
avustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88. 

 
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 32 kpl, jotka 
käsittävät yhteensä noin 74,6 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on 
noin 93 km).  

 
Avustettavat tiekunnat 10–18 käyvät ilmi liitteestä nro 2. Liite nro 2 on esityslistan mu-
kana. 
 
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 28.918,30 €.  

 
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan va-
roista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jako-
perusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen 
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.  

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 10–18 yh-
teensä 7.168,12 € liitteen nro 2 mukaisesti. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Pasi Mäntylä, Jarkko Pahkakangas ja Miia Pahkakangas poistuivat osallisuusjää-
veinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.05–18.07. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana 
toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari. Puheenjohtajana käsittelyn aikana toimi Jyrki 
Mikkola. 
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16 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 3  

Tekla § 16 
19.4.2021 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tie-

kuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden pe-
rusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapito-
avustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88. 

 
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 32 kpl, jotka 
käsittävät yhteensä noin 74,6 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on 
noin 93 km).  

 
Avustettavat tiekunnat 19–27 käyvät ilmi liitteestä nro 3. Liite nro 3 on esityslistan mu-
kana. 
 
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 28.918,30 €.  

 
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan va-
roista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jako-
perusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen 
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.  

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 19–27 yh-
teensä 11.382,63 € liitteen nro 3 mukaisesti. 
 
 
Päätös: 
1. Päätettiin käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Minja Keto, Erkki Latukka, Jarkko Pahkakangas, Miia Pahkakangas ja Tuomo Saari 
poistuivat osallisuusjääveinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.07–18.08. Pöytäkirjanpi-
täjänä käsittelyn aikana toimi ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola. Toiseksi pöytäkir-
jantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Rita Haapasaari 
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17 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 4  

Tekla § 17 
19.4.2021 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tie-

kuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden pe-
rusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapito-
avustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88. 

 
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 32 kpl, jotka 
käsittävät yhteensä noin 74,6 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on 
noin 93 km).  

 
Avustettavat tiekunnat 28–32 käyvät ilmi liitteestä nro 4. Liite nro 4 on esityslistan mu-
kana. 
 
 
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 28.918,30 €.  

 
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan va-
roista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jako-
perusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen 
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.  

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 28–32 yh-
teensä 936,22 € liitteen nro 4 mukaisesti. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Rita Haapasaari, Jarkko Pahkakangas ja Miia Pahkakangas poistuivat osallisuusjää-
veinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.08–18.09. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana 
toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari. 
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18 § LAUSUNTO, LINTUVESIKUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄT RUOPPAUKSET EVIJÄRVEN 
JOKISUUN ALUEELLA, EVIJÄRVI, LSSAVI/18878/2020 

Tekla § 18 
19.4.2021 Etelä-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat 

-vastuualue hakee vesilain mukaista lupaa lintuvesikunnostukseen liittyvien ruop-
pausten toteuttamiseksi Evijärven Jokisuunlahden (Jokisuu) alueella Evijärven kun-
nassa. 

  
 Hankealue sijaitsee Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -verkostoon 

kuuluvalla alueella (FI1000016) sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla (kohteet 
82355 ja 82402). Hankkeen tarkoituksena on ehkäistä alueen linnustoa ja suojelupe-
rusteita uhkaavaa vesistön umpeenkasvua.  

 
 Ruoppauksia tehdään alueella kahdessa erillisessä kohdassa. Toinen ruopattava 

alue sijaitsee Jokisaaren länsi- ja pohjoispuolella Välijoen ja ns. Pikkujoen välissä. 
Ruopattava alue on uomamainen, jonka pituus on noin 160 m ja leveys noin 8 m. 
Ruoppaus-syvyys vaihtelee 0,6 -1,5 m välillä. Toinen ruoppauskohde sijaitsee välittö-
mästi ns. Maaholman ruoppausmassasaaren länsipuolella, jossa toteutettavan ruop-
pauksen tarkoituksena on poistaa juurakoita 0,1–0,6 m syvyydeltä enintään noin 220 
x 40 m alueelta. Alueelle jätetään kasvillisuutta saarekemaisesti suojapaikoiksi lin-
nustolle. Ruopattavien alueiden pinta-ala on enintään 0,76 ha ja ruopattava massa-
määrä on yhteensä 2 200 m3ktr.  

 
 Aluehallintovirasto arvioi, että hanke ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä aluehallin-

tovirastossa vireillä olevan Evijärven vedenpinnan säännöstelymuutoshankkeen 
(dnro LSSAVI/17736/2020) kanssa todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura 
2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on ver-
kostoon sisällytetty. Ruoppauksia ei toteuteta alueella havaituilla viitasammakkojen 
lisääntymis- tai levähdyspaikoilla.  

 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksen mukaisista Jo-
kisuunalueen ruoppauksista Jokisaaren länsi- ja pohjoisosassa ja Maaholman länsi-
puolella. Ruoppaukset osaltaan parantavat veden virtausta Jokisuunlahden itäpuo-
lelle, joka on voimakkaasti umpeenkasvanut. Lisäksi Maaholman saaren kunnostami-
nen ja ruoppaus saaren länsipuolella avartaa alueen maisemaa ja lisää todennäköi-
sesti myös luonnon monimuotoisuutta. Ruoppaukset tukevat Evijärven kunnan hallin-
noimaan Evijärven kunnostushanketta, missä tavoitteena on vesikasvillisuuden vä-
hentäminen ja vedenvirtauksen parantaminen matalissa lahdissa ja salmissa. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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19 § LAUSUNTO KANTATIEN 63 JA KANTATIEN 68 KIERTOLIITTYMÄN TIESUUNNITEL-
MASTA 

Tekla § 19 
19.4.2021   

ELY-keskus pyytää Evijärven kuntaa antamaan lausunnon kantateiden 63 ja 68 kier-
toliittymän tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista. 
ELY-keskus pyytää kuntaa liittämään lausuntoon oikeusvaikutteiset kaavat tiesuunni-
telman käsittämälle alueelle kaavamääräyksineen. 
 
ELY-keskus pyytää Evijärven kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään huomiota 
seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskeviin huomioihin: 
 
- Tiesuunnitelmasta mahdollisesti tehdyt muistutukset. 
- Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos ky-

seessä on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistön-
omistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. Tietä ei kuitenkaan 
saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. 

- Kantateiden 63 ja 68 suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle ajoradan keski-
viivasta. Suoja-alue voidaan osoittaa myös asemakaava-alueelle. 

- Kantateille 63 ja 68 määrätään tiesuunnitelmassa liittymäkielto, ja niille sallitaan 
vain suunnitelman mukaiset liittymät. Kantateille 63 ja 68 voidaan myöntää lupa 
uuden yksityisen liittymän tai maatalouisliittymän tekemiseen vain perustellusta 
syystä. 

- Tiesuunnitelmassa ei päätetä kantateiden 63 ja 68 maatalousliittymistä. Niitä kos-
kevat huomautukset tulee osoittaa suoraan ELY-keskukselle. 

 
ELY-keskus pyytää Evijärven kuntaa ilmoittamaan tai ottamaan kantaa lausunnos-
saan seuraaviin asioihin: 
 
- Kunnan tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta 

ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asettaminen – toteu-
tustavat ja –ajankohdat) 

- Onko tiesuunnitelmassa otettu huomioon alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitel-
man tavoitteiden toteutuminen kunnan alueella? 

- Kunnan lausunnon ajankohtana voimassa olevat tai valtuuston hyväksymät oi-
keusvaikutteiset yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat, sekä ovatko kaavat yhden-
mukaisia tiesuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muu-
toksia nähtäville asetettavassa suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kuntaa yksi-
löimään muuttuneet kaavat lausunnossaan. 

- Muuttaako kunta tarvittavat kaavat tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole 
yhdenmukaisia? 

- Laatiiko kunta tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvät omat suunni-
telmansa sekä vastaako kunta suunnitelmien käsittelyprosessista hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa? 

- Onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmaratkai-
suihin, muotoiluun tai mitoitukseen ottaen huomioon kunnan alueelle määrittele-
män käyttötarkoituksen? 

- Salliiko kunta seuraavia tiesuunnitelmissa esitettyjä pysyviä toimenpiteitä tehtä-
vän asemakaava-alueellaan? 
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- Salliiko kunta seuraavia tiesuunnitelmissa esitettyjä pysyviä toimenpiteitä tehtä-
vän asemakaava-alueellaan: ylijäämämaiden sijoittaminen, kuivatusjärjestelyt ku-
ten laskuojat tai –johdot? 

- Salliiko kunta seuraavia työnaikaisia toimenpiteitä tehtävän asemakaava-alueel-
laan: kiertotien tai liikennejärjestelyjen sijoittaminen, tiettyjen katuyhteyksien 
käyttö toteutuksen aikana? 

- Onko kunta valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa 
maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin? 

- Suostuuko kunta vastaamaan kiertoliittymän niitto ja istutusten kunnossapi-
dosta/käyttökustannuksista sen jälkeen, kun kantateiden 63 ja 68 liittymäjärjestely 
on parantamistyön valmistuttua luovutettu yleiseen liikenteeseen? 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se antaa ELY-kes-
kukselle lausunnon kantatien 63 ja kantatien 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmasta. 
Teknisen lautakunnan lausuntoehdotus, jota hallitus voi täydentää: 

 
 
Evijärven kunnan huomiot seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä 
koskeviin huomioihin: 
 
Määräaikaan mennessä kantateiden 63 ja 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmiin tehtiin 
yksi muistutus. Muistutuksen on jättänyt Sillankorvan Yrttijuusto Oy / Jouko Pahka-
kangas. Muistutuksessa pyydetään huomioimaan suunnitelmassa liittymä kantatieltä 
63 liiketoiminta-alueelle. Liittymän sijainti noin 250 m kantateiden 63 ja 68 risteyksen 
keskipisteestä Kauhavan suuntaan. 
 
Kunnan kannanotto muistutukseen: Evijärven kunta puoltaa elinkeinon harjoittami-
seen tarkoitetun liittymän lisäämistä suunnitelmiin kantatieltä 63 Sillankorvan Yrtti-
juusto Oy / Jouko Pahkakankaan esittämään paikkaan, noin 250 metrin etäisyydelle 
kantateiden 63 ja 68 risteyksen keskipisteestä Kauhavan suuntaan. Ja että kiertoliitty-
mäsuunnittelualue yletetään muistutuksen mukaiseen liittymään saakka. Kyseisessä 
paikassa on jo olemassa maatalousliittymä. 
 
Sillankorvan Yrttijuusto Oy:llä on olemassa suunnitelmat liiketoiminnan kehittämiseksi 
kantateiden 63 ja 68 risteysalueen länsipuolelle. Suunniteltu liiketoiminta edellyttää 
toimivaa raskaan kaluston infraa. Raskaan kaluston toimiva ja taloudellinen liiken-
nöinti suunnitellulta liiketoiminta-alueelta toteutuu suoraan kantatielle 63 rakennetta-
van liittymän ansiosta. 

 
Asemakaavatilanne: Voimassaa olevassa asemakaavassa kantateiden 63 ja 68 ris-
teysalue kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen. Risteysaluetta ei ole kaavoitettu 
suoraan kiertoliittymäksi. Voimassa olevassa asemakaavassa risteysalueelle on kui-
tenkin varattu tilaa nykyistä laajemman risteyksen toteuttamiseksi, joten poikkeama 
on siten vähäinen. Kiertoliittymäsuunnitelman nähtävillä olo aikana, eikä suunnitel-
man esittelytilaisuudessa ole tehty kiertoliittymäsuunnitelmiin tai sen toteuttamiseen 
liittyviä kielteisiä muistutuksia.  
 
Kantateiden 63 ja 68 suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskivii-
vasta: Kiertoliittymän mukaan muodostuvalla suoja-alueella voi sijaita kunnan vesi-
johto- ja paineviemäriverkostoa. Mikäli näiden sijainnista koituu haittaa kiertoliittymän 
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rakentamiselle tai kiertoliittymän ylläpidolle, voidaan niitä tarvittaessa siirtää. Siirtä-
mistarve voidaan lopullisesti ratkaista yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, sen jäl-
keen kun kiertoliittymän toteutussuunnittelun perusteella on nähtävissä niiden tar-
kempi asemoituminen kiertoliittymärakenteisiin nähden.  
 
Liittymäkiellot kantateille 63 ja 68: Kiertoliittymän tiesuunnitelmiin tehtiin yksi muistu-
tus. Muistutuksessa esitetty elinkeinotoimintaa palveleva uusi liittymä tulee huomioida 
kiertoliittymän tiesuunnitelmassa. Suunnitelma-alueelle ei ole tiedossa olevia muita 
uusia liittymätarpeita. Olevat maatalousliittymät tulee säilyttää tiesuunnitelmassa.  
 
Tiesuunnitelmassa ei päätetä kantateiden 63 ja 68 maatalousliittymistä: Suunnitelma-
alueella sijaitsee maatalousliittymiä. Olevien maatalousliittymien käyttö rajaantuu 
kahteen lyhyeen ajanjaksoon vuosittain, joten niiden ei katsota aiheuttavan merkittä-
vää haittaa liikenteelle suunnitelma-alueella. Olevat maatalousliittymät tulee säilyttää 
tiesuunnitelmassa.  
 
 
Evijärven kunta ilmoittaa tai ottaa kantaa seuraaviin asioihin: 
 
Kunnan tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet: 
(aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asetta-
minen – toteutustavat ja –ajankohdat): Tiesuunnittelun aloittamisesta ja tutkimusoi-
keudesta on kuulutettu Evijärven kunnan nettisivulla 28.11.2018 alkaen. Kuulutus on 
julkaistu lisäksi ELY-keskuksen nettisivuilla sekä Ilkka –lehdessä 3.12.2018, sekä 
Järviseudun Sanomat –lehdessä 5.12.2018. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosai-
silla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa 
vaikuttaa oli oikeus olla tutkimuksissa läsnä ja lausua mielipiteensä asiassa. 
 
Kuulutus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä on julkaistu ELY-keskuksen internetsi-
vuilla 17.6.2020 sekä Ilkka-Pohjalainen lehdessä ja Järviseudun Sanomissa 
17.6.2020. Koronatilanteen vuoksi kaikille avointa yleisötilausuutta, jossa tiesuunnitel-
maluonnoksia esitellään, ei järjestetty. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja 
muut asiasta kiinnostuneet ovat voineet tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden 
esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla. Suunnitelmaluonnoksiin liittyvät mieli-
piteet, kommentit ja kysymykset pyydettiin lähettämään sähköpostitse 25.6.2020 
mennessä. 
 
Kuulutus kiertoliittymän tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä on julkaistu Evijärven 
kunnan nettisivulla 23.9.2020, ELY-keskuksen internetsivuilla 23.9.2020 sekä Ilkka-
Pohjalainen lehdessä ja Järviseudun Sanomissa 23.9.2020. Koronatilanteen vuoksi 
kaikille avointa yleisötilausuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei järjes-
tetty. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet ovat 
voineet tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin hankkeen 
verkkosivuilla. Lisäksi kiertoliittymän tiesuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä Evijär-
ven kunnantalolla 30.9.2020 klo 15 – 18 välisenä aikana, jolloin paikalla oli hankkeen 
suunnittelija ja ELY-keskuksen edustaja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. 
Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydettiin lähettämään 
7.10.2020 mennessä sähköpostitse.  
 
Alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kunnan alu-
eella: Kantatiet 63 ja 68 ovat maakuntatasolla kehitettävien logistiikkayhteyksiä.  



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   39 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Kiertoliittymällä parannetaan kantatien 63 liikennevirran joustavuutta varsinkin ras-
kaan liikenteen osalta, jossa kokonaisliikennevirta on merkittävästi suurempaa kuin 
kantatiellä 68. Paikallisesti kiertoliittymä parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta 
kantateiden 63 ja 68 risteysalueella.    
 
Voimassa olevat yleis- ja asemakaavat: Kunnan lausunnon ajankohtana kantateiden 
63 ja 68 risteysalueella on voimassa valtuuston hyväksymät Kirkonseudun osayleis-
kaava ja oikeusvaikutteinen asemakaava. Kirkonseudun osayleiskaavassa kanatei-
den 63 ja 68 risteysalueelle on varattu alue kiertoliittymälle. Asemakaavassa risteys-
aluetta ei ole kaavoitettu suoraan kiertoliittymäksi. Voimassa olevassa asemakaa-
vassa risteysalueelle on kuitenkin varattu tilaa nykyistä laajemman risteyksen toteut-
tamiseksi, joten poikkeama on siten vähäinen.  
 
Asemakaavan muuttaminen tiesuunnitelmia vastaavaksi: Evijärvellä on meneillään 
keskustan alueen asemakaavan päivitys, jonka yhteydessä toteutetaan kantateiden 
63 ja 68 risteysalueen kaavamuutos mikäli se kiertoliittymän toteuttamiseksi on välttä-
mätön. 
 
Laatiiko kunta tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvät omat suunnitel-
mansa ja vastaako kunta suunnitelmien käsittelyprosessista hankkeen toteuttamisen 
edellyttämässä aikataulussa: Hankkeeseen ei liity kunnan omia suunnitelmia vaativia 
asioita. Mikäli tällaisia suunnitelmia vaativia asioita kuitenkin ilmaantuu, kunta sitou-
tuu toteuttamaan ne hankkeen edellyttämässä aikataulussa. 
 
Onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmaratkaisui-
hin, muotoiluun tai mitoitukseen: Kiertoliittymän tiesuunnitelmassa on huomioitu uu-
sien HCT-yhdistelmien vaatimat tilatarpeet, jonka mukaan kiertoliittymä on mitoitettu. 
Tiesuunnittelun suunnitelmaratkaisuihin, mitoitukseen tai muotoiluun ei ole huomaut-
tamista.   

 
Salliiko kunta suunnitelmassa esitettyjen ylijäämämaiden sijoittamisen, kuivatusjärjes-
telyt kuten laskuojien ja johtojen asentamisen asemakaava-alueellaan: Kunta sallii 
kiertoliittymän rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet asemakaava-alueella. Edellä 
mainittujen toimenpiteiden sijoittelusta tulee kuitenkin etukäteen keskustella kunnan 
viranhaltijoiden sekä maanomistajien kanssa.    
 
Salliiko kunta asemakaava-alueellaan: kiertotien tai liikennejärjestelyjen sijoittaminen, 
tiettyjen katuyhteyksien käytön toteutuksen aikana. Kunta sallii kiertoteiden tai liiken-
nejärjestelyjen järjestämisen asemakaava-alueella. Järjestelyistä tulee sopia etukä-
teen kunnan sekä maanomistajien kanssa.  
 
Maantien tekemiseen tarvittavan maa-alueen korvaus: Kunta luovuttaa omistamansa 
ja hallinnoimansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.  

 
Kiertoliittymän niittämisestä ja istutusten kunnossapidosta ja käyttökustannuksista 
vastaaminen: Kunta vastaa kiertoliittymän niittotöistä sekä istutusten kunnossapi-
dosta ja käyttökustannuksista. 

 
 

Tiesuunnitelma-aluetta koskevat kaavat sekä kaavamääräykset: 
Kirkonseudun osayleiskaava. 
Keskustan alueen kokonaisasemakaava 
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Kantateiden 63 ja 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmasta tehty muistutus oheismateriaa-
lina. 
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Jarkko Pahkakangas ja Miia Pahkakangas poistuivat jääveinä pykälän käsittelyn 
ajaksi klo 18.20–18.31. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri 
Tuomo Saari. 
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 20 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 20 
19.4.2021 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
  41 Asuntohakemus 
  44 Asuntohakemus 
  46 Hanketyöntekijän valinta Evijärven kunnostushankkeelle 17.5.- 

  30.9.2021 väliselle ajalle 
  47 Asuntohakemus 
  48 Takuuvuokran pidättäminen 
 
   

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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21 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 21 
19.4.2021 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Pohjanmaan jätelautakunta, ptk 25.2.2021  
2. VHAO, viranomaistiedote sähköisestä asioinnista, 1.3.2021 
3. EPO ELY, tiedote ELY:lle tehdystä muistutuksesta tiesuunnitelmaan, 8.3.2021 
4. Maanmittauslaitos, MMLm/1658/44/201, rekisteriyksikön pinta-alan tarkentami-

nen, 8.3.2021 
5. Metsäkeskus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituk-

sesta, 1-2021-25756, 16.3.2021  
6. LSSAVI, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös. LSSAVI/5041/2019, 19.3.2021 

7. EPOELY, Kuulutus, EPOELY/707/2018, 23.3.202113. 
8. EPOELY, Päätelmä tuulivoimapuiston YVA:sta, EPOELY/707/2018, 22.3.2021 
9. Valtuusto, 22.3.2021 päätös § 3 Kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen 

urakoitsijoiden valitseminen ja lisämäärärahan varaaminen 
10. Metsähallitus, Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hal-

linnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, 
23.3.2021, MH5587/2019/05.04.01  

11. Metsähallitus, Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen metsähalli-
tuksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla, 
25.3.2021, MH2614/2019/05.04.01  

12. LSSAVI, Ilmoitus kuulutuksesta. LSSAVI/18878/2020, 9.4.2021 
 

 
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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22 § MUUT ASIAT  

Tekla § 22 
19.4.2021 
 

- Kunnan vuokra-asuntokatsaus 
- Kiinteistöpäivystyksen kilpailuttaminen/järjestäminen 
- Evilämmön hoitosopimuksen kilpailutus? 
- Evilämmön tilinpäätös yms. tietojen tuonti valtuutetuille? 
- Uuden päiväkodin pihan/portin routiminen. Kairanäytteet? 
- Seuraava kokous kahden viikon päästä 
- Antinrinteen saneerauksen eteneminen 
- Hyötykäyttöaseman asfaltointi. Ajoluiskan loivennus ennen asfaltointia? 
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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 18-22 
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 14-17 
 
 
 

 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:14-17 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi 
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät:  
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimusaika 
ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasketta-
essa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytä-
kirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET 

 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                      Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista           
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika                päivää 
osoite                                                                                    
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisältö 
ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja koti-
kunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituk-
set oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja ve-
toaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valta-
kirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-
kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa 
asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-
tymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
                       
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
 
                       

Lisätietoja 
 

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

 
 


