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§ 65 XXXXXXXXXXXX MAA-AINESLUPA
Tekla
30.10.2017 XXXXXXX hakee maa-aineslupaa maa-ainesten ottamiseen omistamaltaan tilalta
Mäki-Lassila 52-402-4-82 Haapajärvenkylässä. Lupahakemus sisältää jätehuoltosuunnitelman. Lupahakemus on otettu vastaan 20.9.2017.
Aikaisemmat luvat
Evijärven kunnanhallitus on 4.5.1999 ja 2.2.2004 myöntänyt XXXXXXXXXXX tilalle
Mäki-Lassila RN:o 4:56 maa-ainesten ottamisluvan. Lupa on päättynyt 2.2.2009.
Kaavoitustilanne ja muu maankäyttöön liittyvä suunnittelu
Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousaluetta.
Nykytilanne alueella
Vanha maa-ainesten ottamisalue on tasattu ja metsitetty. Haettu maaainestenottoalue jatkuu vanhasta ottoalueesta kaakkoon päin. Ottoalueella kasvaa
metsä. Puut tullaan poistamaan ja pintamaat sijoittamaan ottoalueen reunoille.
Lähin häiriintyvä kohde, turkistarha, sijoittuu noin 2 km:n etäisyydellä. Lähin asuintalo
sijoittuu 2,5 km:n etäisyydelle. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle.
Hakemus
Maa-ainesten ottolupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala
on 5600 m2, otettavan hiekan kokonaismäärä 8400 k-m3 ja vuotuinen ottamismäärä
enintään 500 k-m3.
Hakijan esittämä suunnitelma toimenpiteistä maa-aineksen ottamisalueella:
Ottosuunnitelma
Hiekan ottaminen jatkuu vanhan ottoalueen reunasta luoteesta kaakkoon päin. Ottoalueen ylin korkeus on +69,75 m ja alin korkeus +66,50 m. Hiekan ottamissyvyys on
keskimäärin 1,5 m. Hiekan päältä kuoritaan pintamaata pois 0,4 - 0,5 m. Pohjavesi ei
ulotu kaivusyvyydelle.
Ottoalueen reunat muotoillaan kaltevuuteen 1:3.
Alueen merkintä
Hakemuksessa ei ole erikseen mainittu alueen merkitsemisestä maastoon.
Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt
Ottamisalueelle on valmis tieyhteys. Alueella ei varastoida polttoaineita.
Alueen maisemointi
Pintamaat levitetään ja maisemoidaan ottoalueen pohjalle ja reunoille. Alue metsitetään.
Ympäristöhaittojen arviointi
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

124

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelukohteita, toimenpidekieltoja
tai muitakaan tiedossa olevia rajoituksia.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Kaivannaisjätteenä syntyy kantoja ja hakkuutähteitä noin 500 m3 ja pintamaata noin
1000 km3. Kaivannaisjätteet käytetään alueen maisemointiin.
Asian käsittely
Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta on ollut Evijärven virallisella ilmoitustaululla
28.9.- 27.10.2017. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Evijärven
kunnan teknisessä toimistossa.
Hakemuksesta on kuultu seuraavia naapurikiinteistöjä: XXXXXXXXXXXRN:o 3:168 ja
4:91, XXXXXXXXXXXXXX RN:o 4:36, XXXXXXXXXXXXXX RN:o 4:79.
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
Ympäristösihteeri on tutustunut ottoalueeseen 12.10.2017. Hakemusta on tällöin täydennetty kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmalla.

Ympäristösihteerin ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää XXXXXXXXXX luvan hiekan ottamiseen Haapajärven kylässä tilalla Mäki-Lassila RN:o 4:82. Lupa myönnetään yhteensä 5600
m2:n alueelta kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Lupa on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä.
Ottaminen tulee toteutua ottamissuunnitelman mukaisesti ja lisäksi on noudatettava
seuraavia lupamääräyksiä:
Lupamääräykset:
1. Ottamismäärä on enintään noin 8400 k-m3 kymmenen (10) vuoden aikana siten,
että ottamismääräksi merkitään 500 k-m3 vuodessa. Ottamista ei saa ulottaa
leikkauspiirustuksissa esitettyä pohjatasoa + 65,50 alemmaksi. Ottamissuunta on
luoteesta kaakkoon.
2. Ennen ottamisen aloittamista kaivualueen rajat on merkittävä maastoon puu-,
metalli – tai muovipaaluin. Hakija velvoitetaan pitämään merkinnät
asianmukaisessa kunnossa luvan voimassaoloajan.
3. Ilman naapurikiinteistöjen suostumusta ei maa-aineksia saa ottaa 5 m lähempää
rajaa. Hakija vastaa naapurikiinteistöille aiheuttamista vaurioista.
4. Ottamisalueelta poistettava pintamaakerros voidaan varastoida lupa-alueen
reunoilla. Pintamaa voidaan käyttää alueen jälkihoitotoimenpiteisiin.
5. Ottoalueella ei saa varastoida poltto- eikä voiteluaineita. Koneiden huolto- ja
säilytyspaikat on suojattava siten, ettei haitta-aineita pääse ympäristöön.
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6. Ottoalueelle ei saa varastoida jätteitä. Alueelle ei myöskään saa läjittää
epäpuhtaita maa-aineksia tai yleensäkään maa-aineksia, joiden soveltuvuutta
kyseessä olevalle paikalle ei ole selvitetty.
7. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin jätteiden
vastaanottopisteisiin.
8. Ottoalueelle johtavalle metsäautotielle aiheutuvat vauriot on korjattava.
9. Ottamistoiminnan loputtua, tulee ottamisalueen pohja siistiä ja tasoittaa.
Alueen reunat tulee muotoilla ottosuunnitelman mukaisesti kaltevuuteen 1:3. Alue
tulee metsittää.
10. Ottamistoiminnan loputtua järjestetään katselmus jälkihoitotoimenpiteiden
valvomiseksi
11. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun maaaineksen määrä ja laatu. Ilmoitus on tehtävä vuosittain tammikuun 31. päivään
mennessä.

Vakuus
Hakijan on annettava ennen oton aloittamista MAL 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi hyväksyttävä 2 400 euron suuruinen pankkivakuus kunnanvaltuuston hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti. Vakuuden on oltava voimassa vielä vuosi luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Vakuus voidaan suuruudeltaan tarkistaa viiden (5) vuoden välein.
Päätöksen perustelut:
Maa-aineslain 11 §:n mukaan lupa on myönnettävä, mikäli hankkeesta ei aiheudu
maisemakuvan turmeltumista, merkittävien kauneusarvojen ja erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavan laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Maa-aineslain mukaan mahdollisesti myönnettävään maa-aineslupaan on liitettävä
määräykset siitä, mitä hakijan on tehtävä mahdollisten haittojen vähentämiseksi tai
rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Näiden ns. lupamääräysten toteuttamiseksi tulee kunnan vaatia riittävä vakuus.
Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki § 3, 5-7, 9-13, 19 ja 20
Maa-aineasetus § 2-8
Ympäristöministeriön opas OH1/2009: Maa-ainesten kestävä käyttö.
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta tulee hakijan suorittaa kunnanhallituksen hyväksymän taksan mukaiset maksut, jotka ovat suunnitelman tarkastamisesta
243,80 euroa ja valvonnasta 105 euroa/vuosi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Muutoksen haku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto-oikeuteen valitusosoituksen mukaisesti.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 2.11.2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 66 KAAVATEIDEN TALVIHOITOURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla
30.10.2017 Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kaavateiden talvihoidosta ja polanteiden
poistosta ajalle 11/2017 – 12/2019. Talvihoito käsittää lumen aurauksen sekä hiekoituksen sekä polanteiden poiston. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta seuraavasti:

Kaavatiet, hoitoluokka III
€ / aurauskerta
alv. 0%

Kaavatiet, hoitoluokka II
€ / aurauskerta alv.
0%

Kaavateiden hiekoitus € / hiekoituskerta alv. 0%

Polanteiden
poisto
€/h alv 0%

Aurauksen ja
hiekoituksen
vertailuhinta
€ alv 0%

Tmi Mika
Koskipuisto

auraus 150
€/kerta

auraus 330 €/kerta

hiekoitus 270 €/kerta

60

14 610 €

Sähköasennus
Tapio Mustajärvi

auraus 130
€/kerta

auraus 260 €/kerta

hiekoitus 370 €/kerta

49

14 130 €

T:mi Jarmo
Finni

auraus 210
€/kerta

auraus 315 €/kerta

hiekoitus 690 €/kerta

55

21 900 €

Koneurakointi
Kaski

auraus 280
€/kerta

auraus 300 €/kerta

hiekoitus 471 €/kerta

Tarjoaja

19 825 €

Taulukossa on ilmoitettu tarjotut kertahinnat auraukselle sekä hiekoitukselle. Taulukon vertailuhinta on laskettu tarjouspyynnössä ilmoitetuilla suoritemäärillä siten, että
aurauskertoja on 22 kertaa ja hiekoituksia 15 kertaa. Tarjouksen valintaperusteena
on kokonaistaloudellisesti edullisin vertailuhinta.
Polanteiden poistourakoitsija valitaan edullisimman tuntihinnan perusteella.
Tarjoajat toimittivat kaikki tarjouspyynnössä vaaditut todistukset ja tarjoajilla on auraukseen soveltuva kalusto.

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaavateiden talviauraus ja hiekoitus urakoitsijaksi sekä polanteiden poistoon kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Sähköasennus Tapio Mustajärven seuraavilla hinnoilla: talvihoitoluokka II kaavateiden talviauraus hintaan 260,00 € / aurauskerta ja talvihoitoluokka III kaavateiden
talviauraus 130,00 € / aurauskerta ja kaavateiden hiekoitus hintaan 370 € / hiekoituskerta sekä polanteiden poisto 49,00 € /h. Hinnat alv. 0 %.
Polanteiden poisto tilataan urakoitsijalta erikseen tarpeen mukaan.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.
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Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 67 KUNNAN HALLINNOIMIEN KIINTEISTÖJEN PIHOJEN TALVIHOITOURAKOITSIJOIDEN
VALINTA
Tekla
30.10.2017 Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen
talviaurauksista ja hiekoituksista ajalle 11/2017 – 12/2019. Määräaikaan mennessä
saapui neljä tarjousta seuraavasti:

Seulakeus Oy

Sähköasennus
Tapio Mustajärvi

T:mi
Mika Koskipuisto

Koneurakointi
Kaski Oy

Lahdenkylän koulu

auraus 55€/kerta
hiekoitus 48€/kerta
vertailuhinta: 1930 €

auraus 100€/kerta
hiekoitus 130€/kerta
vertailuhinta: 4150 €

auraus 120€/kerta
hiekoitus 100€/kerta
vertailuhinta: 4140 €

Särkikylän koulu

auraus 68€/kerta
hiekoitus 94€/kerta
vertailuhinta: 2906 €

auraus 85€/kerta
hiekoitus 100€/kerta
vertailuhinta: 3370 €

auraus 80€/kerta
hiekoitus 90€/kerta
vertailuhinta: 3110 €

auraus 110€/kerta
hiekoitus 170€/kerta
vertailuhinta: 4970 €

auraus 150€/kerta
hiekoitus 95€/kerta
vertailuhinta: 4725 €

auraus 150€/kerta
hiekoitus 170€/kerta
vertailuhinta: 5850 €

auraus 17€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 674 €

auraus 26€/kerta
hiekoitus 17€/kerta
vertailuhinta: 827 €

auraus 25€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 850 €

auraus 70€/kerta
hiekoitus 90€/kerta
vertailuhinta: 2890 €

auraus 80€/kerta
hiekoitus 60€/kerta
vertailuhinta: 2660 €

auraus 90€/kerta
hiekoitus 70€/kerta
vertailuhinta: 3030 €

As. Oy Kultalahti

auraus 25€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 925 €

auraus 26€/kerta
hiekoitus 27€/kerta
vertailuhinta: 977 €

auraus 35€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1220 €

As. Oy Tervahauta

auraus 35€/kerta
hiekoitus 40€/kerta
vertailuhinta: 1370 €

auraus 85€/kerta
hiekoitus 100€/kerta
vertailuhinta: 3370 €

auraus 60€/kerta
hiekoitus 60€/kerta
vertailuhinta: 2220 €

As. Oy Nykälänaho

auraus 32€/kerta
hiekoitus 32€/kerta
vertailuhinta: 1184 €

auraus 34€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1198 €

auraus 40€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1330 €

Terveyskeskus ja
palvelukeskus

auraus 70€/kerta
hiekoitus 110€/kerta
vertailuhinta: 3190 €

auraus 68€/kerta
hiekoitus 39€/kerta
vertailuhinta: 2081 €

auraus 120€/kerta
hiekoitus 180€/kerta
vertailuhinta: 5340 €

Rivitalot 1 ja 2

auraus 25€/kerta
hiekoitus 28€/kerta
vertailuhinta: 970 €

auraus 23€/kerta
hiekoitus 35€/kerta
vertailuhinta: 1031 €

auraus 45€/kerta
hiekoitus 40€/kerta
vertailuhinta: 1590 €

Aurattava piha

Kirkonkylän koulukeskus, alakoulu,
yläkoulu ja lukio
Jätevedenpuhdistamo

auraus 140€/kerta
hiekoitus 130€/kerta
vertailuhinta: 5030 €

Kiint. Oy kunnanvirasto

auraus 80€/kerta
hiekoitus 70€/kerta
vertailuhinta: 2810 €
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Seulakeus Oy

Sähköasennus
Tapio Mustajärvi

Tmi
Koneurakointi
Mika Koskipuisto Kaski

auraus 40€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1330 €

auraus 35€/kerta
hiekoitus 48€/kerta
vertailuhinta: 1490 €

auraus 37€/kerta
hiekoitus 43€/kerta
vertailuhinta: 1459 €

auraus 40€/kerta
hiekoitus 50€/kerta
vertailuhinta: 1630 €

Kunnan varikko

auraus 20€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 890 €

auraus 28€/kerta
hiekoitus 17€/kerta
vertailuhinta: 871 €

auraus 35€/kerta
hiekoitus 38€/kerta
vertailuhinta: 1340 €

Pururadan parkkipaikka

auraus 15€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 705 €

auraus 15€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 555 €

auraus 20€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 740 €

Vesitornin parkkipaikka

auraus 13€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 511 €

auraus 15€/kerta
hiekoitus 10€/kerta
vertailuhinta: 480 €

auraus 25€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 850 €

Kniivilänkuja 8

auraus 40€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1330 €

auraus 45€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 1365 €

auraus 45€/kerta
hiekoitus 40€/kerta
vertailuhinta: 1590 €

Koskisenkuja1

auraus 25€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 925 €

auraus 28€/kerta
hiekoitus 24€/kerta
vertailuhinta: 976 €

auraus 40€/kerta
hiekoitus 38€/kerta
vertailuhinta: 1450 €

Nykälänahontie 12

auraus 27€/kerta
hiekoitus 27€/kerta
vertailuhinta: 999 €

auraus 30€/kerta
hiekoitus 28€/kerta
vertailuhinta: 1080 €

auraus 39€/kerta
hiekoitus 35€/kerta
vertailuhinta: 1383 €

Laituritie 2,A ja B

auraus 27€/kerta
hiekoitus 27€/kerta
vertailuhinta: 999 €

auraus 28€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1066 €

auraus 30€/kerta
hiekoitus 28€/kerta
vertailuhinta: 1080 €

Kirkkotie 32

auraus 35€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1220 €

auraus 35€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta:1220 €

auraus 45€/kerta
hiekoitus 40€/kerta
vertailuhinta: 1590 €

Mansikka-ahontie 9

auraus 20€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 740 €

auraus 26€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 797 €

auraus 25€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 775 €

Aurattava piha
Paloasema

Taulukossa on ilmoitettu tarjotut kertahinnat auraukselle sekä hiekoitukselle. Aurausten ja hiekoitusten vertailuhinta on laskettu tarjouspyynnössä ilmoitetuilla suoritemäärillä niin, että aurauskertoja on 22 kertaa ja hiekoituskertoja 15 kertaa. Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin vertailuhinta kiinteistökohtaisesti.
Tarjoushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Kirkkotie 32:n osalta sähköasennus Tapio Mustajärven ja T:mi Mika Koskipuiston tarjoushinnat olivat täysin samat. Mustajärven ja Koskipuiston kanssa on puhelimitse
sovittu, että kyseisen kohteen auraus ja hiekoitus urakoitsija valitaan arpomalla kahden saman tarjouksen antaneen urakoitsijan kesken. Arvonnan tuloksena valinta osui
T:mi Mika Koskipuistolle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

131

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoidon urakoitsijat lumenauraamiseen ja hiekoittamiseen seuraavasti:
-

Seulakeus Oy auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Paloasema 40,00 €/aurauskerta ja 30 €/hiekoituskerta

-

Sähköasennus Tapio Mustajärvi auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Lahdenkylän koulu 55,00 € / aurauskerta ja 48 € / hiekoituskerta
Särkikylän koulu 68,00 € / aurauskerta ja 94 € / hiekoituskerta
Jätevedenpuhdistamo 17,00 € / aurauskerta ja 20 € / hiekoituskerta
As. Oy Kultalahti 25,00 € / aurauskerta ja 25 € / hiekoituskerta
As. Oy Tervahauta 35,00 € / aurauskerta ja 40 € / hiekoituskerta
As. Oy Nykälänaho 32,00 € / aurauskerta ja 32 € / hiekoituskerta
Rivitalot 1 ja 2 25,00 € /aurauskerta ja 28 € / hiekoituskerta
Kniivilänkuja 8 40,00 € / aurauskerta ja 30 € / hiekoituskerta
Koskisenkuja 1 25,00 € / aurauskerta ja 25 € / hiekoituskerta
Nykälänahontie 12 27,00 € / aurauskerta ja 27 € / hiekoituskerta
Laituritie 2 A ja B 27,00 € /aurauskerta ja 27 € / hiekoituskerta
Mansikka-ahontie 9 23,00 € / aurauskerta ja 48 € / hiekoituskerta

-

Tmi Mika Koskipuisto auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Koulukeskus 150 € / aurauskerta ja 95 € hiekoituskerta
Kiint. Oy kunnanvirasto 80,00 € / aurauskerta ja 60 € / hiekoituskerta
Terveyskeskus ja palvelukeskus 68,00 € / aurauskerta ja 39 € / hiekoituskerta
Kunnan varikko 28,00 € /aurauskerta ja 17 € / hiekoituskerta
Pururadan parkkipaikka 15,00 € / aurauskerta ja 15 € / hiekoituskerta
Vesitornin parkkipaikka 15,00 € / aurauskerta ja 10 € / hiekoituskerta
Kirkkotie 32 35,00 € / aurauskerta ja 30 € / hiekoituskerta

Kaikki em. hinnat ovat arvonlisäverottomia.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan ja allekirjoittamaan sopimukset valittujen urakoitsijoiden kanssa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 68 YHTEISMETSÄÄN LIITTYMINEN JA SIIHEN SIJOITETTAVAT METSÄPALSTAT
Tekla
30.10.2017 Kunnan strategiaan on linjattu, että kunta on mukana selvittämässä yhteismetsän
perustamisen mahdollisuuksia kunnassa. Yhteismetsä selvitys Evijärven alueella
käynnistyi metsäkeskuksen toimesta vuoden 2016 aikana. Yhteismetsän perustamisesta on järjestetty mm. metsänomistajille suunnattu tiedotustilaisuus.
Yhteismetsä on kiinteistöjen yhteinen alue, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kestävän
metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Osakaskiinteistöjen omistajat
muodostavat yhteismetsän osakaskunnan ja osakaskunta hallitsee yhteismetsän aluetta.
Yhteismetsä päättää toiminnastaan itsenäisesti yhteismetsälain ja ohjesäännön mukaisesti. Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää on käytettävä ensisijaisesti kestävän
metsätalouden harjoittamiseen, jolla tarkoitetaan taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Yhteismetsän metsien käytön pohjana on metsäsuunnitelma ja toimintasuunnitelma.
Yhteismetsän käytännön asioita hoitaa yhteismetsän osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsijamies sen mukaan, miten osakaskunta on isommat suuntaviivat linjannut.
Yhteismetsään liittyjälle annetaan sijoitetun metsän arvon mukainen osuus koko yhteismetsään. Yhteismetsän puun myyntitulot ja metsähoitokulut jaetaan osakkaiden
kesken sijoitetun metsän arvon mukaisien osuuksien suhteessa. Päätökset tehdään
enemmistöpäätöksinä.
Metsäkeskuksen mukaan yhteismetsän perustamisen edellytyksenä on vähintään
550 hehtaarin metsäala. Kunnan lisäksi yksityiset maanomistajat ovat olleet kiinnostuneita yhteismetsään liittymisestä. Mikäli Evijärven kunta on mukana, täyttyisi tuo
550 hehtaarin metsäala.
Valtuuston iltakoulun linjauksen mukaan kunta voisi liittyä yhteismetsään noin 150
hehtaarin metsäalalla. Yhteismetsään liittymisen jälkeen kunta ei voi enää itsenäisesti
määrätä yhteismetsään sijoittamansa metsän käytöstä. Vastaavasti kunta saa siis tuloa myös niistä metsähakkuista, jotka kohdistuvat yksityisten yhteismetsään sijoittamien metsien hakkuisiin.
Metsähoitoyhdistyksen metsäasiantuntija on tehnyt kunnalle ehdotuksen, mitkä metsäpalstat kunta voisi sijoittaa yhteismetsään. Ehdotetut metsäpalstat ovat pintaalaltaan yhteensä noin 154,547 hehtaaria.
Ehdotetut metsäpalstat ovat puustoltaan sekä taimikkoa, että hakkukypsää.
Ehdotetut metsäpalat ovat:
Merakorpi 52-405-4-35 pinta-alaltaan 12,42 hehtaaria
Naukumaa 52-401-5-24 pinta-alaltaan 30,93 hehtaaria
Ahvenjärvi 52-405-4-34 vain 2 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 12,49 hehtaaria
Antinniemi 52-401-7-411 vain 3 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 28,38 hehtaaria
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Alasydänmaa 52-404-3-29 pinta-alaltaan 33,69 hehtaaria
Sydänmaa 52-404-3-22 pinta-alaltaan 13,13 hehtaaria
Kuntaroolanti 52-409-3-128 pinta-alaltaan 7,165 hehtaaria
Salo 52-402-4-35 pinta-alaltaan 15,342 hehtaaria
Ehdotus: Tekninen lautakunnan ehdottaa, että kunnanhallitus päättää, että kunta liittyy Evijärven kunnan alueelle perustettavaan yhteismetsään ja kunta sijoittaisi yhteismetsään metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan esittämät metsäpalstat:
Merakorpi 52-405-4-35 pinta-alaltaan 12,42 hehtaaria
Naukumaa 52-401-5-24 pinta-alaltaan 30,93 hehtaaria
Ahvenjärvi 52-405-4-34 vain 2 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 12,49 hehtaaria
Antinniemi 52-401-7-411 vain 3 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 28,38 hehtaaria
Alasydänmaa 52-404-3-29 pinta-alaltaan 33,69 hehtaaria
Sydänmaa 52-404-3-22 pinta-alaltaan 13,13 hehtaaria
Kuntaroolanti 52-409-3-128 pinta-alaltaan 7,165 hehtaaria
Salo 52-402-4-35 pinta-alaltaan 15,342 hehtaaria
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 69 TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.9.2017
Tekla
30.10.2017 Teknisen toimen laskuttamista saatavista oli 30.9.2017 erääntyneitä 6.10.2017 tilanteen mukaan yhteensä noin 25.192 euroa.
Erääntyneet saatavat:

-

30.9.2017

30.6.2017

16.637 €
8.555 €

11.219 €
10.884 €

25.192 €

22.103 €

vesilaskusaatavat
vuokrasaatavat asuintalot
Yhteensä

Erääntyneiden saatavien luettelo esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
30.10.2017 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t

192 Työsuhteen jatko
193 Asuntohakemus
194 Asuntohakemus
195 Asuntohakemus
199 Konsultin valinta
208 Asuntohakemus

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja, Santtu Lehto, 06-2412 3226,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 71 ILMOITUSASIAT
Tekla
30.10.2017 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 2.10.2017 ote jätehuoltorekisteristä,
EPOELY/2493/2017.
2. Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa
– Koskipelto Oy 24.10.2017
– XXXXXXXXX 24.10.2017
– XXXXXXXX 25.10.2017
– XXXXXXX 26.10.2017
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

137

§ 72 TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSA
Tekla
30.10.2017 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle
2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020. Investointiohjelmasta on keskusteltu valtuuston ja lautakuntien iltakoulussa.
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto.
Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan
vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Vily Kattilakoski ehdotti Jarkko Pahkakankaan kannattamana, että lautakunta ottaa
asian käsiteltäväksi ja, että Lahdenkylän koulun kuntoonsaattamiseksi varataan vuoden 2018 investointiosaan määräraha, joka on suuruudeltaan 400.000 euroa. Toimintatapoina voivat olla joko ns. moduulikoulu tai kiinteistön remontointi Taloterveys Lajusen esityksen mukaisesti.
Keskustelun edetessä tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ehdotetun talousarvion investointiosan vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020 lautakunnan käsiteltäväksi.
Puheenjohtaja totesi, että koska investointiosaan on tehty kunnaninsinöörin ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne
jotka kannattavat kunnaninsinöörin ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vily Kattilakosken ehdotusta varata investointiosaan Lahdenkylän koulun kuntoonsaattamiseksi, jonka toimintatapoina voivat olla joko ns. moduulikoulu tai kiinteistön remontointi Taloterveys Lajusen esityksen mukaisesti 400.000 euroa vuodelle
2018 äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin kolme JAA-ääntä (Ritala, Haapasaari, Mäntylä) ja neljä EI-ääntä (Kattilakoski, Pahkakangas, Latukka, Mikkola). Puheenjohtaja totesi, että Vily Kattilakosken ehdotus on tullut teknisen lautakunnan päätökseksi äänestyksen jälkeen äänin 3-4.
Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tiedokseen.
Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että talousarvion investointiosaan vuodelle 2018 lisätään Lahdenkylän kuntoonsaattamiseksi 400.000 euroa.
Toimintatapoina voivat olla joko ns. moduulikoulu tai kiinteistön remontointi Taloterveys Lajusen esityksen mukaisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 73 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS
Tekla
30.10.2017 Teknisen lautakunnan talousarviokohtaan sisältyvät teknisen toimen hallinto, rakennusvalvonta, ympäristönhuolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, maa- ja metsätilat, liiketilojen ja asuntojen vuokrauspalvelut, kunnan kiinteistöjen ylläpito, Sillankorvan leirintäalue sekä palo- ja pelastustoimi.
Puunmyyntituloja arvioidaan saatavan talousarviovuoden aikana 45.000 €, metsänhoidon kuluihin on varattu 6.600 €.
Kaavoitukseen on varattu määräraha 42.550 €. Kaavoitukseen varatuilla varoilla päivitetään keskustan alueen kokonaisasemakaavaa.
Yksityisteiden tiehoitokuntien avustamiseen on varattu 55.000 €. Avustussummaa on
kasvatettu 15.000 €:lla kahden vuoden aikana. Kunnan hallinnoimien kaavateiden
kunnossapitoon on käyttötalousmenoissa varattu 20.000 € ja investointiosassa kaavateiden korjauksiin on varattu 40.000 €.
TEKNINEN TOIMI
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate

TP 2016
- 1 118 167
772 860
-345 307

TA 2017
- 1 318 680
755 150
- 563 530

TA 2018
- 1 315 900
756 140
- 559 760

TS 2019
- 1 368 536
760 000
- 608 536

TS 2020
- 1 368 536
760 000
- 608 536

Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoimesta keskuspaikkanaan Seinäjoki. Vuokratuloihin on varattu 101.800 € ja ostopalveluihin pelastuslaitokselta 227.000 €. Muut kulut ovat kiinteistöön kohdistuvia ylläpitokuluja ja eläkemenoperusteisia maksuja.
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Palvelujen osto
pelastuslaitokselta
Muut kulut
Vuokratulot pelastuslaitokselta
Toimintakate

TP 2016

TA 2017

TA 2018

TS 2019

TS 2020

-212 525
-41 315

-227 000
-42 500

- 227 000
- 42 950

-230 000
- 43 000

-230 000
- 43 000

101 737
-152 103

101 800
-167 700

101 800
- 168 150

102 000
- 171 000

102 000
- 171 000

Valtuustotason tavoitteet:
-

Teknisen lautakunnan päätöksistä tehtyjen valitusten määrä ja hallintooikeuksissa kumoutuneiden päätösten lukumäärä on nolla.
Seurataan vuosineljänneksittäin aloitettujen ja valmistuneiden investointiprojektien lukumäärää sekä saneerausten määrää ja valmistumista.
Seurataan vuokra-asuntojen käyttöastetta.

TEKNINEN LTK
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate
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TP 2016

TA 2017

TA 2018

- 1 372 007
874 597
- 497 410

- 1 588 180
856 950
- 731 230

- 1 585 850
857 940
- 727 910

TS 2019
- 1 633 425
857 940
- 775 485

TS 2020
- 1 633 425
857 940
- 775 485
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Teknisen toimen käyttömenojen kokonaissumma talousarviossa on 1.585.850 €.
Muutosta edellisvuoden talousarvioon nähden on – 0,7 %.
Vesihuoltolaitoksen talousarvio vuodelle 2018 laaditaan erillisinä sekä vesilaitokselle,
että viemärilaitokselle.
Kunnan alueella ei ole riittävästi pohjavettä, minkä vuoksi Lappajärven vesiosuuskunnalta ostetaan talousvettä. Toimitussopimus on juuri uudistettu. Uudella sopimuksella pyritään hankkimaan vettä vähintäänkin 140 000 m³ / vuosi, kun aikaisemman
sopimuksen mukaan vuosittain ostettava vesimäärä oli 91 250 m³. Veden ostoon on
varattu talousarvioon 125.000 €.
Evijärvellä merkittävä veden kuluttaja on turkistarhaus. Mikäli turkiseläinten määrä
vaihtelee vuosittain suuresti, vaihtelee veden myynnistä saatavat tulot samassa suhteessa.
Valtuustotason tavoitteet:
-

Toimitettavan talousveden laadun parantaminen kulutushuipun aikana.
Vesilaitoksen hukkaprosentti on alle 5 %.
Viemärilaitoksen tavoitteena on säilyttää vesioikeuden lupaehdot täyttävät arvot.

VESILAITOS
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate

TP2016
-260 859
467 547
206 688

TA2017
- 300 390
414 200
113 810

TA 2018
- 302 690
464 200
161 510

TS 2019
- 311 771
464 200
152 429

TS 2020
- 311 771
464 200
152 429

VIEMÄRILAITOS
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate

TP2016
-157 094
112 968
-44 126

TA2017
- 157 370
101 800
- 55 570

TA 2018
- 165 480
111 800
- 53 680

TS 2019
- 170 444
111 800
- 58 644

TS 2020
- 170 444
111 800
- 58 644

VESIHUOLTOLAITOS
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate

TP 2016
- 417 954
580 516
162 562

TA 2017
- 457 760
516 000
58 240

TA 2018
- 468 170
576 000
107 830

TS 2019
- 482 151
576 000
93 849

TS 2020
- 482 151
576 000
93 849

Vesihuoltolaitoksen toimintakulujen loppusumma talousarviossa on 468.170 €. Muutosta edellisvuoden talousarvioon nähden on + 11,6 %.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman
vuosille 2019–2020 edellä olevan esittelytekstin mukaisesti. Talousarvion toimintakulujen loppusumma vuodelle 2018 teknisellä toimella on 1.585.850 € ja vesilaitoksella
468.170 €. Valtuustotason tavoitteita tarkennetaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 74 KIRJASTON HYLLYSTÖJEN UUSIMINEN
Tekla
30.10.2017 Sivistyslautakunnan päätöksellä 47 § 3.11.2015 mukaan Evijärven kirjasto muutetaan
omatoimikirjastoksi.
Omatoimikirjaston muutoksen yhteydessä talousarvion 2017 investointiosaan ja taloussuunnitelman 2018 investointiosaan varattiin määrärahaa kirjaston vanhojen hyllystöjen uusimiseen.
Kirjaston kalustamissuunnitelman on tehnyt sisustussuunnittelija XXXXXXXXXX.
Tekninen toimi kilpailutti kirjaston hyllystöjen. Kyseinen hankinta on tavarahankinta,
joka kustannusarvioltaan ylittää kansallisen kilpailutuksen kynnysarvon, joten tarjouspyyntö julkaistiin julkisen kilpailutuksen portaali Hilmassa. Tarjouspyyntö julkaistiin lisäksi Evijärven kunnan internetsivuilla.
Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia Evijärven kirjaston hyllystöistä. Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan tarjousta, jotka olivat seuraavat:

Tarjoajat
Tiree OY

Tarjoushinta € alv 0 %
64 697 €

Studiokaluste Oy

68 678 €

F-inno Oy

83 046 €

Fratelli Grupi Oü

46 519 €

Halwest Oy

93 807 €

Merianto Install Oy

64 846,96 €

Muuratpuu Pohjonen Oy

68 030,71 €

Rei-Kaluste Oy

80 560 €

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee Evijärven kirjaston hyllystöjen toimittajaksi
Fratelli Grupi Oü:n hintaan 46 519 € alv. 0 %. Tarjoushinta sisältää rahdit sekä kalusteiden kasauksen.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 75 KONETYÖSOPIMUSTEN KILPAILUTUSTEN KÄYNNISTÄMINEN
Tekla § 56
22.8.2017

Teknisen toimen sopimukset erilaisista konetyösuorituksista päättyvät vuoden 2017
loppuun mennessä. Lisäksi talviaurausten sekä polanteiden poiston ja hiekoituksen
sopimukset ovat loppuneet 30.4.2017.
Konetyösuorituksiin kuuluvat:








traktorityöt,
kaivinkonetyöt,
katuvarsien niittotyöt,
kaavatie- ja piha-alueiden harjaustyöt,
kiinteistöjen jätteenkuljetustyöt,
maa-ainesten toimittaminen ja
kuivatun puhdistamolietteen kuljetus

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää nimetä työryhmän, joka valmistelee ja kilpailuttaa konetyösopimukset, sekä talviaurausten, polanteiden poiston ja hiekoituksen
sopimukset uudelle sopimuskaudelle.
Päätös: Tekninen lautakunta päättää, että työryhmään nimetään kunnaninsinööri
Tuomo Saari, rakennusmestari Anssi Kylkisalo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Pasi Mäntylä, Jarkko Pahkakangas ja kunnanhallituksen edustaja Jari Anttikoski.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
__________

Tekla § 63
25.9.2017

Tekninen lautakunnan nimeämä työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Työryhmän
jäsenet ovat lisäksi keskustelleet asioista eri urakoitsijoiden/palveluntarjoajien kanssa.
Työryhmä on valmistellut tarjouspyyntömateriaalin kunnan kaavateiden aurauksiin,
hiekoituksiin ja polanteiden poistoon sekä kunnan kiinteistöjen pihojen talviaurauksiin
ja hiekoituksiini.
Työryhmä valmistelee vielä muita konetöiden tarjouspyyntöjä. kaavateiden sekä kiinteistöjen pihojen talvihoitotöiden kilpailutuksella on kuitenkin kiire, joten niiden kilpailutus tulisi käynnistää pikimmiten.
Tarjouspyynnöt esitellään kokouksessa.
Työryhmän näkemyksen mukaan tekninen lautakunta voisi pyytää tarjoukset kaavateiden, sekä kiinteistöjen pihojen työryhmän laatimien tarjouspyyntöjen mukaan.
Ilmoitus tarjouspyynnöistä julkaistaan paikallislehdessä, sekä Evijärven kunnan internet sivuilla.
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Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää tarjoukset Evijärven kunnan hallinnoimien kaavateiden sekä Evijärven kunnan omistamien kiinteistöjen pihojen talvihoidosta työryhmän valmistelemilla tarjouspyynnöillä.
Ilmoitus tarjouspyynnöistä julkistetaan paikallislehdessä sekä Evijärven kunnan internet sivuilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
__________
Tekla
30.10.2017 Tekninen lautakunnan nimeämä työryhmä on jatkanut tarjouspyyntöjen valmistelua.
Työryhmä on valmistellut tarjouspyyntömateriaalin seuraaviin työsuoritteisiin:










traktorityöt,
kaivinkonetyöt,
katuvarsien niittotyöt,
kaavatie- ja piha-alueiden harjaustyöt,
kiinteistöjen jätteenkuljetustyöt,
maa-ainesten toimittaminen ja
kuivatun puhdistamolietteen kuljetus
kuorma-autotyöstä
vaihtolava / autonosturi + vaihtolava työstä

Tarjouspyynnöt lähetetään jäsenille etukäteen sähköpostilla ennen kokousta.
Työryhmän näkemyksen mukaan tekninen lautakunta voisi pyytää tarjoukset kaavateiden, sekä kiinteistöjen pihojen työryhmän laatimien tarjouspyyntöjen mukaan.
Ilmoitus tarjouspyynnöistä julkaistaan paikallislehdessä, sekä Evijärven kunnan internet sivuilla.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää tarjoukset seuraavista konetöistä työryhmän valmistelemilla tarjouspyynnöillä.
Ilmoitus tarjouspyynnöistä julkistetaan paikallislehdessä sekä Evijärven kunnan internet sivuilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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§ 76 VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUS
Tekla
30.10.2017 Talousarviossa on varattu määräraha viemäriverkoston kunnossapitoon. Viemäreitä
on saneerattu jo muutamina vuonna peräkkäin. Saneerausten tuloksena vuotovesien
määrä jätevedenpuhdistamolle on saatu pienennettyä merkittävästi.
Vanhat jätevesiviemärit ovat olleet suurelta osin betonisia. Vuosien kuluessa vanhojen betoniputkien saumoista kasvaa juurakoita putken sisään aiheuttaen tukoksia. Lisäksi vuosien kuluessa betonia olevat putket rapautuvat ja voivat jopa sortua.
Jätevesilinjoja saneerataan sujuttamalla vanhojen betoniviemäreiden sisään uusi
muoviputki joko pätkä- tai pitkäsujutuksena. Vanhat betonikaivot saneerataan asentamalla vanhan kaivon sisälle muovikaivo.
Jätevesilinjojen saneeraustarve on määritetty vuotovesimittauksilla ja saneerausta on
toteutettu pääsääntöisesti mittausraportin mukaisesti.
Saneerattava jätevesilinja on pituudeltaan noin 360 jm ja kaivoja on 6 kpl.
Tekninen toimi on pyytänyt jätevesilinjoja saneeraavilta yrityksiltä tarjouksia yksikköhinnoista. Yksikköhinnat ovat seuraavat:
Putkistosaneeraus Eerola Oy, hinnat alv 0%
- de 117/102 mm
36,5 €/m
- de 200/173 mm
43,00 €/m
- de 250/230 mm
58,2 €/m
- kaivo de 400/315 mm
890 €/kpl
- kaivo 400 mm
740 €/kpl
- kaivo 315 mm
700 €/kpl
Renos Oy, hinnat alv 0%
- de 118/102 Flexi -pitkäsujutus
- de 200 Flexiputki -pitkäsujutus
- de 200 Renos PP-pitkäsujutus
- kaivo de 400/315 mm
- kaivo 400 mm

52,0 €/m
55,8 €/m
62,5 €/m
1225 €/kpl
992 €/kpl

Uponor Oy, alv 0%
- 150 B/Vipliner HD 110*10 SN16
- 225 B/Vipliner RP 200*13 SN8
- 300 B/Vipliner RP 250*15 SN8
- kaivo 400 mm

35 €/m
36 €/m
49 €/m
690 €/kpl

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että viemäriverkon kunnostusta toteutetaan
talousarvion määrärahojen puitteissa. Urakoitsijaksi valitaan Uponor Oy tarjouksen
mukaisilla yksikköhinnoilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tekla
30.10.2017 – Keskusteltiin päiväkodin kuntotutkimuksesta ja tehdyistä toimenpiteistä
– Keskusteltiin Evijärven kunnostushankkeen ruoppausten tarjouspyynnöistä
– Keskusteltiin hyötykäyttöaseman uudesta sijoituspaikasta
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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 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 66, 67, 74, 76

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Tekninen lautakunta
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
fax: 06-765 1682

Pykälät: 66, 67, 76

Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:
Markkinaoikeus
PL 118
00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
fax: 010 364 3314

Pykälät: 74
Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
ja sen alkaminen
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö ja toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

146

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET
Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
valitusaika
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:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42760

Kunnallisvalitus, pykälät: 65

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:
ja toimittaminen
- 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 kotikunta. 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 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-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan 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 välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallintooikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

1

) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle
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