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30 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 30 
5.3.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

31 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 31 
5.3.2018 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 32 
5.3.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kultalahti. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kultalahti.  
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33 § VALTUUSTON 19.2.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 33 
5.3.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 19.2.2018 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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34 § NUORTEN KESÄTYÖTUKI 2018 

Khall § 34  
5.3.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunta on tukenut aiempina vuosina nuorten kesätyöllistämistä. Kesätyöllis-
tämisen tukeminen on päättynyt vuonna 2007 ja se elvytettiin uudelleen vuonna 
2016. Se oli käytössä myös vuonna 2017. 
 
Kesätyöllistämistuki on saanut positiivisen vastaanoton ja siitä on tullut positiivista pa-
lautetta. Nuorten kesätyöllistämistuki on ollut kirjattuna kuntastrategian toimenpideoh-
jelmaan ”Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö 
strategisen painopistealueen alle. Myös valmisteilla olevaan toimenpideohjelmaan on 
suunnitteilla kirjata nuorten kesätyötuki. 

 
Kesätyötuella on tavoitteena helpottaa ja edistää nuorten työnsaantia. Tuella yritys-
ten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden on mahdollisuus työllistää nuoria ja näin tar-
jota kesätyöpaikkoja kesän ajaksi koululaisille ja opiskelijoille.  
 
Nuorten kesätyötukeen on varattu vuoden 2018 talousarvioon 2 000 euron määrä-
raha elinkeinotoimen alle. Tukea ehdotetaan maksettavaksi sama summa kuin 2016 
ja 2017 eli 200 euroa/työllistämisjakso. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta 
vuoden aikana. Avustusta ei myönnetä nuoresta, joka on kunnalla kesätöissä vuoden 
aikana. Nuoren tulee olla työssä vähintään 4 viikkoa ja 6 tuntia/päivä ja heille tulee 
maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.  
 
Tuki pitää hakea kunnalta 1.5.2018 mennessä. Tukea varataan 10 nuoren työllistämi-
seen. Jos tuen hakijoita on enemmän, tuensaajat arvotaan. Tuki maksetaan kesätyö-
jakson jälkeen kuitteja vastaan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 

 
1. Evijärven kunta tukee evijärveläisiä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, 

jotka työllistävät 15.5.–31.8.2018 välisenä aikana 16–22 –vuotiaita evijärveläisiä 
nuoria. 

 
2. Tukea maksetaan 200 euroa/työllistämisjakso. Tukea ei makseta seurakunnalle, 

valtiolle tai kunnan kesätöihin. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuo-
den aikana.  

 
3.  Työjakson pituus tulee olla vähintään 4 viikkoa ja työajan 6 tuntia päivässä. 

   
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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35 § PÄIVÄKOTI TUULENTUVAN VÄISTÖTILA 

Khall § 35 
5.3.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Päiväkoti Tuulentuvan tilat on vuonna 2009 saneerattu kunnantalon kiinteistöön ra-
kennuksen pohjoispäätyyn, jossa aikaisemmin ollut mm. kelan toimitilat.  
 
Saneeratuissa päiväkodin tiloissa on vuodesta 2013 lähtien esiintynyt yksittäisillä 
työntekijöillä sisäilmaongelmiin viittaavia oireiluja. Viimeaikoina työntekijöiden oireilut 
ovat lisääntyneet. Vuodesta 2014 lähtien päiväkodin tiloissa on tehty erilaisia mittauk-
sia ja tutkimuksia, joilla oireilujen aiheuttajaa on selvitetty. 

 
Kiwa Inspecta Oy on syksyn 2017 aikana tehnyt päiväkodin tiloissa tutkimuksia, joi-
den tuloksena on sekä 20.10.2017 ja 8.1.2018 päivätyt kirjalliset raportit. Tutkimuk-
sissa päiväkodin uuden tuulikaapin yläpohjasta löytyi viitteitä kosteusvauriosta. Li-
säksi päiväkodin alapohjaan tehtyjen kosteusmittausten perusteella lattian muovimat-
toon kohdistuu paikoin kosteusrasitusta ja syynä on muutostöiden yhteydessä ala-
pohjarakenteeseen tehdyt roilotukset, jolloin pinnoite on asennettu kostean betonin 
päälle.  

 
Kiwa Inspecta Oy:n laatimassa tutkimus raportissa on esitetty arvio sisäilmaan vaikut-
tavista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti päivä-
kodilla on tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde mahdollinen. Tutkimuksen, 
sekä raportin laatineen tekninen asiantuntija Asko Karvosen mukaan päiväkodin ra-
kenteista löytyneet vauriot ovat kuitenkin korjattavissa.  

 
Kiwa Inspecta Oy:n tekemien tutkimusten jälkeen päiväkodin tiloihin on 23.1.2018 
tehty työterveyshuollon toimesta suunnattu työpaikkatarkastus. Tarkastuksessa ovat 
olleet mukana työterveyshuollon erikoislääkäri ja työterveyshoitaja. Työterveyshuol-
lon erikoislääkäri ja terveyshoitaja ovat laatineet kirjallisen toimenpidesuosituksen 
suunnatun tarkastuksen, sekä Kiwa Inspecta Oy:n tekemien raporttien perusteella.  
 
Toimenpidesuosituksen mukaan vaurioituneet rakenteen tulee remontoida. 
Raportissa ei ole mainintaa, että tiloista tulisi heti lähteä pois, eikä raportissa anneta 
määräpäivää mihin mennessä väistöön on siirryttävä. Toimintasuosituksen mukaan 
päiväkodin henkilöstön ja lasten tulee kuitenkin siirtyä sisäilmaltaan puhtaiksi tiedet-
tyihin väistötiloihin remontoinnin ajaksi.  

 
Huoltajille ja päiväkodin henkilökunnalle järjestettiin tiedotustilaisuus tutkimusraportin 
valmistuttua. Tiedotustilaisuudessa tuli ilmi, että vanhempien huoli lasten altistumi-
sesta on suuri. Jotkut lasten vanhemmista ovat jopa ottaneet lapsensa pois päiväko-
dista altistumisen ehkäisemiseksi. 
 
Vaurioituneiden rakenteiden remontoinnin ajaksi päiväkodin tulee siirtyä väistötiloihin. 
Päiväkodin väistötiloiksi soveltuvia rakennuksia on kartoitettu sekä kunnassa jo ole-
vista rakennuksista, että vuokrattavista moduulirakennuksista.  
 
Alkukartoituksessa huomioitiin mm: uusien moduulien vuokraaminen, tyhjillään olevat 
vuokra-asunnot, kylätalot, nuorisoseurantalot sekä tyhjillään oleva entinen Pesäpuun 
kiinteistö. Kylätalot, nuorisoseurojen talot sekä tyhjillään olevat vuokra-asunnot eivät 
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kuitenkaan sovellu ilman merkittäviä muutostöitä päiväkodille, jossa lapsimäärä olisi 
noin 30. 
 
Eri väistötilavaihtoehtoja on käsitelty Evijärven kunnan sisäilmaryhmässä yhteis-
työssä päiväkodin työntekijöiden edustajien kanssa. Tehtyjen selvitysten perusteella 
päiväkodin toiminnalle ilman suuria muutoksia soveltuvia valmiita tiloja on vain tyhjil-
lään oleva yksityisen omistama kiinteistö kunnantalon vieressä (myöhemmin Pesä-
puun kiinteistö). Kyseinen kiinteistö tunnetaan kuntalaisten puheissa paremmin ni-
mellä Pesäpuun kiinteistö.  
 
Toinen vaihtoehto on moduulirakennuksen vuokraus. Moduulirakennuksen vuokraa-
misessa ongelmaksi muodostuu aikataulu sekä moduulien tarvitsema tila. Vuokratta-
vat moduulit ovat käytössä aikaisintaan toukokuussa, johtuen moduulien kilpailutuk-
sesta, sekä valmistus- ja kasausaikataulusta. Lisähaasteita aiheutuu myös moduuli-
rakennuksen kasaamisesta jäisen maan päälle. 
 
Moduulien vuokrauksen kustannukset muodostuvat kertaluontoisesta moduulien kul-
jetuksesta, kasauksesta ja purkamisesta, sekä kuukausittain maksettavasta vuok-
rasta. Kertaluontoiset maksut voidaan myös jakaa kuuluvaksi kuukausieriin.  
 
Aikaisempien tarjouspyyntöjen perusteella 400 – 500 m²:n vuokrattavien moduulien 
kuukausittainen vuokrahinta päiväkodin toimintaan soveltuville moduuleille on 6 500 – 
10 000 €/kk, kun kertaluontoiset kustannukset on sisällytetty kuukausittain maksetta-
vaan vuokraan. Minimivuokra-aika usealla vuokramoduulien toimittajalla on 36 kk.  

 
Kunnantalon vieressä oleva entinen Pesäpuun kiinteistö on aikataulullisesti nopein 
vaihtoehto päiväkodin väistötilaksi. Kiinteistö on tällä hetkellä tyhjillään, mutta raken-
nuksen lämmitys sekä ilmanvaihto ovat olleet koko ajan toiminnassa. Omistajan 
kanssa on neuvoteltu kiinteistön vuokraamisesta, sekä mahdollisesti myös ostami-
sesta. 
 
Kiinteistö koostuu päärakennuksesta sekä autotalli/varastorakennuksesta. Pääraken-
nus on kerrosalaltaan n. 650 m² ja autotalli/varastorakennus n. 60 m². 
Päärakennuksen kerrosala on n. 650 m² joten tilaa päiväkodin toimintaan on hyvin. 
Joitain muutoksia rakennuksen sisällä lukuun ottamatta tilat voidaan ottaa nopeasti 
käyttöön. Ulkopuolisten muutosten toteutuksella ei ole väistön kannalta kiirettä. Muu-
tosten tekemisestä on neuvottelussa sovittu kiinteistön omistajan kanssa.  
 
Rakennus on vuokrattavissa välittömästi. Kiinteistön omistajan (Rakennusliike J. Ra-
jala) kanssa on neuvoteltu vuokrasta siten, vuokrahinta on 5 000 €/kk 1.4.2018 al-
kaen. Vuokrauksen jatkuessa pidempään vuokrahinta nousee siten, että se on 
1.1.2019 alkaen 6 000 €/kk.  
 
Vuokrasopimukseen on neuvoteltu myös osto-optio. Evijärven kunnalla on optio os-
taa vuokrasopimuksen mukainen kiinteistökokonaisuus omistajalta hinnalla 640.000 
euroa. Kunnan maksamat vuokrat alentavat myyntihintaa 50 %:lla maksetusta vuok-
rasummasta. Kunta päättää kiinteistökokonaisuuden mahdollisesta ostosta erikseen. 

 
Rakennuksen sisäpuolisten muutostöiden, sekä tarpeellisten hankintojen kustannuk-
set arvioidaan olevan 6 000 – 8 000 € + alv. Sisäpuoliset muutostyöt sisältävät mm. 
väliseinien purkamista, vesipisteiden tekemistä ja irronneiden lattialaattojen kiinnittä-
mistä. Hankintoja ovat mm. kaksi kuivauskaappia pesuhuoneisiin.  

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvirastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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Koska rakennus on ollut tyhjillään noin 1,5 vuotta, tulee sen ilmanvaihtokanavat puh-
distaa ennen käyttöön ottoa. Kiinteistön omistaja on lupautunut puhdistuttamaan il-
manvaihtokanavat kustannuksellaan. Jotta varmistutaan väistötilojen sisäilman puh-
taus, tulee kiinteistöön teettää sisäilmamittaukset muutostöiden sekä ilmanvaihtoka-
navien puhdistuksen jälkeen, ja ennen väistöön siirtymistä.  
 
Evijärven kunnan sisäilmatyöryhmän jäsenistä koostuva pienempi ryhmä, sekä päivä-
kodin työntekijöiden edustajat Kauhavan kaupungista ovat kokouksessaan 14.2.2018 
tehneet kunnanhallitukselle esityksen, että päiväkodin väistö toteutetaan pesäpuun 
kiinteistöön, mikäli kiinteistöön tehdyt sisäilmamittauksen tulokset ovat puhtaat. 
 
Vuokrasopimus jaetaan esityslistan mukana. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1. Evijärven kunta vuokraa ns. Pesäpuun kiinteistön toistaiseksi liitteen mukaisella 

sopimuksella. 
2. Tarvittavat muutostyöt sekä tarpeelliset hankinnat päiväkodin toiminnan mahdol-

listamiseksi rakennuksen sisätiloissa toteutetaan välittömästi. 
3. Päiväkoti siirtyy väistötiloihin heti kun muutostyöt, ilmastointikanavien puhdistus ja 

sisäilmamittaukset on tehty. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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36 § OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIIN 22.1.2018 § 13 JA § 
14 

Khall § 36 
5.3.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Jarkko Pahkakangas on jättänyt 8.2.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen kunnanhalli-
tuksen päätöksistä 22.1.2018 § 13 ja § 14, jossa kunnanhallitus käsitteli Pahkakan-
kaan tekemää valtuustoaloitetta sekä hyötykäyttöaseman uudelleen rakentamista 
Pukkilantien varteen. Kirje on saapunut kuntaan sähköpostitse 8.2.2018. Oikaisuvaa-
timus on nähtävillä kokouksessa. 

 
 Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kunnanhallituksen päätökset on kumottava ja 

aloitettava hyötykäyttöaseman suunnittelu muualle, kuin Pukkilantien varrella mainit-
tuun paikkaan. 

 
 Oikaisuvaatimuksen perustelussa Pukkilantien vaihtoehtoa pidetään edelleen liian 

ahtaana ja kapeana nykyaikaisen ja tulevaisuuden hyötykäyttöaseman tarpeisiin, eikä 
nykyisen hyötykäyttöaseman siirtotarpeeseen vaikuttavat seikat ratkea Pukkilantien 
vaihtoehdossa. Hyötykäyttöasema tarvitsee pinta-alaa pituuden lisäksi myös leveyttä 
ollakseen käytössä toimiva. Pukkilantielle kaavailtu tonttivaihtoehto on jopa kapeampi 
kuin nykyisin käytössä ongelmallinen kärritien tontti. 

 
 Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Kunnan näkemyksen 

mukaan nykyisen hyötykäyttöaseman käytön ongelmat aiheuttaa sen muoto. Nykyi-
nen Kärritien hyötykäyttöasema on rakennettu hevosenkengän muotoiseksi, jossa 
toisen henkilöauton ohittaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Hyötykäyttöase-
man sisään- ja ulosmenoliikenne tapahtuu samasta liittymästä/portista, jolloin sisään-
tulossa on vastakkaista liikennettä. Osa hyötykäyttöasemalle jonottavista ajoneu-
voista joutuu odottamaan Kärritiellä vuoroaan päästäkseen hyötykäyttöaseman alu-
eelle. Koska hyötykäyttöaseman portti sijaitsee suoraan Kärritieltä johtavasta liitty-
mästä, ei jonottavilla ajoneuvoilla ole muuta odotuspaikkaa kuin Kärritie. Hyötykäyttö-
aseman hevosenkengän mallinen muoto estää myös sen laajentumisen mahdollisuu-
den. 

 
Pukkilantien vaihtoehdossa kunnan omistama kiinteistö on muodoltaan pitkä, mutta 
pituuteensa verrattuna kapea. Pitkulaisen mallinen on myös Pukkilantien varren kiin-
teistölle suunniteltu hyötykäyttöasema. Ab Ekorosk Oy:n 26.5.2017 päivätyn kannan-
otossa todennut, että uusi hyötykäyttöasema tulisi rakentaa kiinteistölle 52-401-7-351 
Pukkilantien varteen. Kannanotossa korostetaan, että mahdollisimman hyvin toimivan 
aseman kannalta on tärkeää, että sisään- ja ulosajo tapahtuu eri päädyistä, eli si-
säänajo tapahtuisi liikunta-alueen pysäköintikentältä, ja ulosajo toisesta päädystä. Si-
sään- ja ulosajoväylien mutkat tulevat olla riittävän loivat, jotta raskaan liikenteen 
kulku on mahdollisimman sujuvaa. Näin toimien Pukkilantien varteen voidaan raken-
taa hyvin toimiva hyötykäyttöasema.  
 
Ekoroskin kannanoton mukana toimitetussa hyötykäyttöaseman asemapiirrosluon-
noksessa/hahmotelmassa hyötykäyttöasema on suunniteltu Pukkilantien suuntaiseksi 
siten, että hyötykäyttöasemalle sisään ajettaisiin pururadan paikoitusalueelta ja ulos 
tultaisiin toisesta päästä. Hyötykäyttöaseman läpi ajettaisiin suoraan ja poistuttaisiin 
kokonaan eri liittymästä Pukkilantielle. Näin ollen vastakkaista liikennettä ei hyöty-
käyttöaseman alueella synny. Hyötykäyttöaseman kokonaisleveydeksi on hahmoteltu 

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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36 m siten, että Pukkilantien puoleisella pitkällä sivulla on kaksimetriä leveä nurmi-
alue. Pukkilantiestä katsottuna vastakkaisella hyötykäyttöaseman pitkällä sivulla on 9 
metriä leveä nurmialue. Nurmialueiden välissä on 15 metriä leveä tasainen alue jossa 
sijaitsevat kontit ovat, ja jota myöden kontit tuodaan ja haetaan. Konttien vierestä jat-
kuu 10 metriä leveä, lähes konttien yläreunaan korotettu alue, jonka päällä ajoneuvot 
ajavat ja josta tavarat voidaan pudottaa kontteihin. Korotetulta alueelta jatkuu aikai-
semmin mainittu 9 metriä leveä perusmaata kohti luiskattu nurmialue. 

 
Hahmotelmassa hyötykäyttöaseman kokonaispituudeksi on piirretty 131 metriä + 
ulosmenotien tarvitsema jatko 25 metriä. Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri -
ohjelmasta mitattaessa pururadan paikoitusalueesta alkava alue on leveydeltään 50 
metriä. Kiinteistö kapenee siten, että pururadan paikoitusalueelta Pukkilantien vartta 
nuorisoseuran suuntaan kuljettaessa 131 metriä, kiinteistö on leveydeltään 37 metriä. 
Tästä eteenpäin kiinteistö taas levenee. On tietenkin huomioitava, että kiinteistörekis-
teri -ohjelmassa saattaa esiintyä epätarkkuutta, eikä mittaustuloksia voida pitää täy-
sin varmoina ja luotettavina. 
 
Lisäalueen hankinnasta on keskusteltu yksityisen maanomistajan kanssa. Alusta-
vissa keskusteluissa maanomistaja oli valmis tarvittaessa myymään kunnalle lisä-
maata kunnan omistaman kiinteistön vierestä. Kiinteistön omistaja on sittemmin il-
moittanut, ettei hän ainakaan toistaiseksi myykään kunnalle maata kyseisestä pai-
kasta. 

  
Oikaisuvaatimuksen perustelussa esitetään, ettei pururadan paikoitusaluetta tulisi 
käyttää hyötykäyttöaseman odotusalueena. Se on tarkoitettu palvelemaan pururadan 
käyttäjiä ja hyötykäyttöaseman tulee järjestää oma logistiikkansa erikseen, jotta välty-
tään ongelma- ja vaaratilanteilta. Lisäksi pururadan paikoitusalue ei nykyisellään 
kestä sellaisenaan hyötykäyttöaseman raskasta liikennettä vaan se jouduttaisiin pe-
rusparantamaan. 
 
Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Hyötykäyttöasema on 
tällä hetkellä auki yhtenä arkipäivänä viikossa klo 11:30 - 18:00 sekä jokaisen kuu-
kauden neljäntenä lauantaina klo 9:00 – 13:00. On mahdollista että pururadan ja hyö-
tykäyttöaseman käyttäjiä on hyötykäyttöasemaan näinä yksittäisinä aukiolopäivinä 
hetkittäin yhtäaikaisesti paljon. Arvioiden perusteella yhtäaikaisesta käytöstä ei kui-
tenkaan aiheudu kumpaakaan toimintaa vaikeuttavia ongelmia. Käyttämällä tarvitta-
essa pururadan paikoitusaluetta hyötykäyttöaseman odotusalueena sen käyttö ni-
menomaan tehostuisi. Raskaamman liikenteen lisääntyessä on mahdollista, että pu-
ruradan paikoitusaluetta tulee perusparantaa kantavammaksi. 

  
 Oikaisuvaatimuksen perustelussa esitetään, ettei hyötykäyttöasemaa ole mielekästä 

tai tarkoituksenmukaista sijoittaa näin lähelle Nissinkankaan asuntoaluetta tai Nissin-
kankaan pururataa. Alue on tarkoitettu kaavassa aivan toisentyyppiseen tarkoituk-
seen, asuntotonteiksi ja lähivirkistysalueeksi. Nissinkankaan asuntoalue sijaitsee n. 
300 metrin päässä. Nissinkankaan asuntoalueelle saattaa syntyä suora näköyhteys 
hyötykäyttöasemalle, ja Nissinkankaan pururadalle syntyy välitön näköyhteys. Hyöty-
käyttöaseman toiminnot voivat aiheuttaa Pukkilantien paikalla erinäisiä haittoja em. 
alueiden käytölle. Oikaisuvaatimuksen mukaan lähin asuttu asunto sijaitsee noin 40 
metrin etäisyydellä suunnitellusta hyötykäyttöasemasta.  
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Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Kunnanhallitus on aikai-
semmin mm. päätöksessään 5.6.2017 § 117 päättänyt hyväksyä teknisen lautakun-
nan ehdotuksen hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää koko-
naisasemakaavan muutoksen siten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä 
muutetaan VR alueesta hyötykäyttöasemaa palvelevaksi alueeksi. Korttelin 403 vii-
meinen AO-tontti 4 muutetaan kortteli 403 tontin 3 ja uuden hyötykäyttöaseman väliin 
suojavyöhykkeeksi. Kaavoituksella pyritään kehittämään myös alueen liikunta- ja vir-
kistyskäyttöä.  

 
 Hyötykäyttöasema asemoituu alueelle siten, että pururata ei kulje hyötykäyttöaseman 

vierestä, eikä hyötykäyttöasemalla varastoida hajuhaittaa aiheuttavia jätteitä. Visu-
alista haittaa voidaan minimoida pitämällä hyötykäyttöaseman alue siistinä. Alueen 
siisteydestä vastaa sen vuokralainen eli Ab Ekorosk Oy. 

 
Nissinkankaan asuntoalue sijaitsee lähimmillään vähintään 300 metrin etäisyydellä. 
Tällä hetkellä väliin jää leveälti iäkästä havumetsää sekä nuorta kuusitaimikkoa. Tule-
vaisuudessa on mahdollista, että puustoa Nissinkankaan ja hyötykäyttöaseman väli-
seltä alueelta poistetaan. Nissinkankaan asemakaava-alueella Pukkilantietä lähinnä 
olevista tonteista Pukkilantien suuntaan on kaavoitettu noin 40 - 100 metriä leveä 
puustoinen alue, jossa avohakkuu on asemakaavamääräyksellä kokonaan kielletty. 
Visuaalisen haitan määrää on yleisesti erittäin hankala arvioida. 
 
Oikaisuvaatimuksessa viitataan, että lähin asuttu asunto sijaitsee noin 40 metrin etäi-
syydellä suunnitellusta hyötykäyttöasemasta. Mikäli kyseinen asunto sijaitsee Pukki-
lantien toisella puolella vastapäätä suunniteltua hyötykäyttöasemaa, Evijärven kun-
nan rakennusvalvonnan tietojen mukaan kyseinen rakennus on toimisto- ja huoltora-
kennus. Kyseisellä rakennukselle on myönnetty rakennuslupa 28.7.1998 ja se on val-
mistunut 18.1.1999. Kyseisen kiinteistön toimistotiloja ei ole luvitettu asumistarkoituk-
seen. Jos rakennusta käytetään asumiseen, sille tulisi hakea käyttötarkoituksen muu-
tos rakennusluvalla. 
 
Aikaisemmin on todettu mittauksin, sekä keskusteluissa Ely-keskuksen geologin/pi-
laantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan kanssa, että Pukkilantien varren alu-
een maaperässä on osittainen kunnostustarve maaperän pilaantumisesta johtuen. 
 
Oikaisuvaatimuksen perustelussa esitetään, ettei pilaantuneen maan kunnostustyö 
ole osa hyötykäyttöaseman pohjatöitä kuten kunnanhallitus on lausunut, vaan ky-
seessä on kaksi erillistä asiaa jotka eivät ole kytköksissä toisiinsa. Kunnanhallitus on 
arvioinut, että pilaantunutta maata täytyisi poistaa n. 150 tn. Vain tämän määrän 
osalta saavutetaan kustannushyötyä pintamaan poiston osalta jolloin puhutaan mar-
ginaalisista summista, ehkä satasista. 

  
Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Pukkilantien varren alu-
een kaavan mukainen käyttötarkoitus on tällä hetkellä retkeily ja virkistyskäyttö. Ely-
keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan henkilön mu-
kaan alueen maaperässä ei näin ollen sallita pilaantuneisuutta. Jos alueella on hyöty-
käyttöasema, sallitaan sen ympärys/penkkarakenteissa käytettävässä maaperässä 
hieman pilaantuneisuutta.  
 
Kuten kunnanhallitus on 22.1.2018 § 14 todennut, niin pintamaiden kuorinnan suh-
teen tehdään työ kahteen kertaan, rakennettaessa hyötykäyttöasema toisaalle kuin 
Pukkilantien varteen. Poiskuljetettavien tai hyötykäyttöaseman ympärysrakenteissa 
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hyödynnettävien maa-ainesten tarkempi määrä selviää vasta sen jälkeen kun alueen 
suunnitelmat ovat valmiit. 
 
Pukkilantien varren kunnostussuunnitelma ja pilaantuneen maa-alueen poisto täytyy 
alueelle tehdä, vaikka sinne ei rakennettaisikaan hyötykäyttöasemaa. Ely-keskuksen 
geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan henkilön mukaan pilaan-
tuneen maaperän puhdistuksesta tulee tehdä Ely-keskukselle toimitettava kunnostus-
suunnitelma. Pukkilantien alueen kunnostussuunnitelman lisäksi kunnan tulee lisäksi 
teettää toiset suunnitelmat hyötykäyttöaseman rakentamiseksi sinne, mihin se lopulta 
sitten rakennetaan.  Suunnitteluttamalla hyötykäyttöasema Pukkilantien varteen, tar-
vitaan vain yhdet suunnitelmat, jossa huomioidaan pilaantuneen maan kunnostus-
tarve sekä hyötykäyttöaseman rakentaminen. Tämä on kunnan kannalta kustannus-
tehokasta ja kokonaistaloudellista. 

 
Hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikkaa alun alkaen mietittäessä on eri vaih-
toehtoja ollut useita. Lähtökohtana uudelle paikalle oli kunnan jo omistama maa-alue 
riittävän lähellä keskustaa, joka sijaitsee liikenneyhteyksien varrella. Varsinaista tark-
kaa kilometrirajaa ei etäisyydelle kuitenkaan asetettu. Ab Ekorosk Oy on korostanut, 
että uudella hyötykäyttöasemalla tulee olla käytettävissä vesi ja se tulee liittää säh-
könjakeluverkkoon.  

Päätöksenteon edetessä tuli yksityiseltä taholta tietoon kyseisen Pukkilantien alueen 
maaperän mahdollinen pilaantuminen. Tietoon suhtauduttiin vakavasti ja asiaa alettiin 
selvittämään yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.  
 
Oikaisuvaatimuksessa on tarkemmin mainittu kaksi mahdollista sijaintia hyötykäyttö-
asemalle. Pietarsaarentie/Kt68 tai Kuuselantie/Kt63. Lähtökohtana hyötykäyttöase-
man sijoittumiselle on ollut kunnan omistamat maa-alueet. Kunta ei omista maata 
Pietarsaarentie Kt68 sijainnista. Vastaavasti Kuuselantie/Kt63 oli mukana jo aiemmin 
tehdyissä selvittelyissä. Kyseisen paikan etäisyys kantateiden 63 ja 68 risteyksestä 
on noin 4,7 km ja sen todettiin hallituksen keskusteluissa olevan hieman etäällä kes-
kustasta. Siellä ei myöskään ole mahdollisuutta liittyä vesijohtoverkostoon, joskin vesi 
lienee toteutettavissa porakaivolla. 

Tehtyjen selvitysten ja käytyjen keskustelujen perusteella soveltuvimmaksi ja koko-
naistaloudellisimmaksi hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikaksi valikoitui Puk-
kilantien varren alue. Sen todettiin olevan riittävän lähellä keskustaa ja siellä on hel-
posti saatavilla vesi ja sähkö. Ekorosk totesi myös kyseisen alueen sopivan hyvin 
hyötykäyttöaseman sijoituspaikaksi mm. keskeisen sijaintinsa vuoksi. 

 
Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisen eteenpäin viemiseksi on koko valmistelu-
prosessin ajan edetty teknisen lautakunnan, sekä kunnanhallituksen tekemien pää-
tösten mukaisesti. Tehdyt selvitykset ja maaperätutkimukset ovat osaltaan hidasta-
neet hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamista. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.   
 
 Perustelu: Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty laillisuusvirhettä, päätös on syntynyt 

laillisessa järjestyksessä, kunnanhallitus ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin 
eikä kunnanhallitus ole ylittänyt toimivaltaansa. 
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 Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Jorma Tolonen kannatti Huhmarsalon 
esitystä. 

 
 Marja-Leena Kultalahti kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. Alina Niemi kannatti kun-

nanjohtajan ehdotusta oikaisuvaatimuksen hylkäämiseksi, mutta esitti, että kunnan-
hallitus antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää kokouksen aikana esille tul-
leita uusia varteenotettavia vaihtoehtoja hyötykäyttöaseman sijainniksi aiemmat reu-
naehdot huomioiden. 

 
 Mikko Saarijärvi poistui klo 19.40. 
 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi pohjaedotuksesta poikkeavaa ehdotusta ja, 
että Niemen ehdotus raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että koska 
on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan ni-
menhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänes-
tävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Huhmarsalon ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-
esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kul-
talahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma To-
lonen). 

 
 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen ja hylkäsi oikaisuvaati-

muksen. 
 
 Marita Huhmarsalo jätti asiasta eriävän mielipiteen. 
  

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
  

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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37 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 37 
5.3.2018 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 36 Koulukeskuksen laitossiivoojan irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta 
 42 Asuntohakemus 
 50 Asuntohakemus 
 54 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 59 Kirjaston pienkalustohankinnat 
 61 Sivistystoimen toimistonhoitajan sijaisen valinta 
 77 Kirjaston naulakoiden hankinta 
 78 Digitaalisen pianon hankinta Kirkonkylän koululle 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 5.3.2018 61 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

38 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 38 
5.3.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 13.2.2018, 19.2.2018 ja 27.2.2018 
3. Valvira, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkami-

sesta, Dnro V/6755/2018, 23.2.2018 
4. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 

Dnro V/6755/2018, 23.2.2018 
5. Soite, Laskelma, tilinpäätöskirjaus sopimus- ja osajäsenkunnille annetta-

vasta hyvityksestä, 19.2.2018 
6. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymävaltuusto 6.3.2018 esitys-

lista, 26.2.2018 
7. E-P:n liitto, Kirje E-P:n III vaihemaakuntakaavaan lausuneille tai muistu-

tuksen antaneille, 27.2.2018 
8. VRK, Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen Maistraatille, 

VRK/1202/2018, 22.2.2018 
9. Ilmoitus työsuojeluvaalin tuloksista, 27.2.2018 
10. Verotulovertailu 2/2018 
11. E-P:n liitto, Maakuntahallitus 2/2018 esityslista, 19.2.2018 
12. E-P:n liitto, rahoituslaskelma, jäsenkuntien osuudet liiton peruspää-

omasta, toteutumaerittely (Evijärvi), tuloslaskelma, tase, laskuerittely ja 
ostovelat vuodelta 2017 

13. ESKOO, Kuntayhtymähallitus, ptk ote § 15, Palvelut 2018 ja suoritteiden 
hinnat, 23.2.2018 

14. ESKOO, Palvelut 2018 
15. Työllisyyskatsaus 1/2018 
16. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, esityslista 2/2018 ja liitteet, 

6.3.2018 
17. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, OTE pöytäkirjasta 

13.2.2018 § 4, Vapaaehtoisten kuntayhtymien toiminnan päättäminen uu-
den maakunnan perustamisen myötä/lausuntopyyntö, 5.3.2018 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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39 § MUUT ASIAT 

Khall § 39 
5.3.2018 
 

1. Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelutilanne. 
2. Keskustelua sivistyslautakunnan ja hallituksen yhteisten iltakoulujen pohjalta tehdyistä las-

kelmista koskien Lahdenkylän koulun väistön purkua.  
3. Keskustelua Eduskunnan Apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä koskien Evijärven kunnan 

menettelystä pöytäkirjojen julkaisemisessa kunnan verkkosivuilla. 
4. Evästyskeskustelu Evilämpö Oy:n yhtiökokoukseen. 
5. Keskustelua kunnostettavien vesijohtolinjojen aikataulutuksesta. 
6. Käytäntö kiinteistöjen vahinko- ja korjausilmoituksista. 
7. Rantaosayleiskaavan eteneminen 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 30, 31, 32, 33, 37, 38 ja 39 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 34 ja 35 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 
 
Pykälät 34 ja 35 
 
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, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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 
 
Kunnallisvalitus, pykälät 36                                 Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 
      
 
 

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö 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 ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 




