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61 § KÄRPÄSTEN TORJUNTASUUNNITELMA
Tekla § 61
2.12.2019

Pitkänsalon kylä sijaitsee Evijärven ja Lappajärven rajalla Evijärven kunnan kaakkoispuolella. Kylässä on tarhakeskittymä, joka sijoittuu sekä Evijärven että Lappajärven kuntien alueille. Evijärven kunnan puolella ja valvonnassa on 1.10 2009 myönnetyn luvan mukainen tarha sekä samalla toiminnanharjoittajalla on tarha Lumilion Oy:n
tarha-alueen aitauksen sisäpuolella. Kyseinen tarhan eläinmäärä on alle luparajan.
Alueelle sijoittuu myös 11.2.2011 ympäristöluvan saanut tarha, joka on nykyisin Lumilion Oy:llä vuokralla.
Lumilion Oy:llä on lisäksi ELY-keskuksen valvonnassa oleva tarha, joka sijoittuu sekä
Evijärven että Lappajärven kuntien puolelle.
Lappajärven kunta on myöntänyt alueelle kaksi ympäristölupaa vuosina 2015 ja
2017, jotka ovat nykyisin Lumilion Oy:n omistuksessa. Vuonna 2017 luvan mukaista
tarhaa ei ole rakennettu ja vuonna 2015 myönnetyn luvan mukaista laajennusta ei ole
tehty.
Lähimmät vakituisesti asutut talot sijoittuvat tarha-alueesta noin 150 metrin etäisyydelle.
Ensimmäiset valitukset kärpäsongelmasta on tehty vuonna 2014. Tämän jälkeen valituksia on tullut säännöllisesti vuosittain. Ympäristösihteeri on tehnyt valitusten takia
yhteistyötä sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tarkastajan ja terveystarkastajan
kanssa. Vuosittain on tehty yhteistarkastuksia. Tarhoille on annettu määräyksiä lantojen poistamisesta ja kärpästen myrkyttämisestä.
Vuoden 2019 elokuussa ja syyskuussa Pitkänsalon kylästä tehtiin kärpäsvalituksia
sekä kuntaan että ELY-keskukseen. Kunnan ympäristösihteeri ja ELY-keskuksen tarkastaja tekivät tarhoille kaksi tarkastusta. Syyskuussa mukana oli myös terveystarkastaja. Kärpäsongelmaa kartoitettiin asutuksen alueella laajemmin. Kysymyksessä
olivat raatokärpäset, jotka viihtyvät rakennusten lämpimillä seinustoilla ja lämpimissä
paikoissa kuten esim. pihapiirin rakennuksissa.
Tarkastuksissa tarhaajat kertoivat kalkinneensa varjotalojen lanta-alustoja mm. huhtikuussa ja kesällä. Lisäksi kärpäsiä myrkytettiin säännöllisesti. Kärpäsmyrkkyä oli annettu myös lähiasutuksen taloille käyttöön.
Tarhaajille annettiin määräys lantojen poistamisesta lokakuun loppuun mennessä ja
että kärpästen myrkyttämistä tuli jatkaa. Lisäksi vaadittiin, että kärpästen torjunnasta
tulee esittää ELY-keskukselle ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle ulkopuolisen asiantuntijan tekemä suunnitelma 31.10.2019 mennessä.
Lumilion Oy on jättänyt kärpästen torjuntasuunnitelman määräaikaan mennessä.
Suunnitelma lähetetään esityslistan mukana.
Kärpästen torjuntasuunnitelman mukaisesti Lumilion Oy esittää kemiallista torjuntasuunnitelmaa, jolla voidaan vaikuttaa sekä lanta-alustoilla toukka-asteella oleviin sekä lentäviin kärpäsiin. Lisäksi tarhan hoito ja kuivikkeiden käyttö tehdään sellaiseksi
että kärpästen lisääntyminen olisi mahdollisimman vähäistä.
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Suunnitelman mukaisesti tehdyistä toimenpiteistä pidetään kirjanpitoa. Toimenpiteiden vaikutusta seurataan sekä tarhaajien omavalvontana mutta myös seurantalomake toimitetaan keväällä naapurustolle. Seurantatiedot kerätään ja analysoidaan lokakuun loppuun mennessä. Toimenpiteistä raportoidaan turkistilan vuosiyhteenvedon
yhteydessä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut suunnitelmasta lausunnon 25.11.2019.
Lausunto pykälän on liitteenä 1.
Ympäristösihteerin ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Lumilion Oy:n kärpästen torjuntasuunnitelman. Lumilion Oy:n tulee noudattaa suunnitelmaa sekä omistamillaan että vuokraamillaan tarhoilla. Lisäksi alueen muilla tarhoilla on noudatettava
kärpästen torjuntasuunnitelmaa.
Torjuntasuunnitelman lisäksi tulee toimia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
25.11.2019 antaman lausunnon mukaisesti.
Kärpästen torjuntaa liittyvä raportointi on toimitettava Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle samoin kuin ELY-keskus on edellyttänyt raportoinnista. Vuoden 2020 raportti tulee toimittaa viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä.
Lisäksi kärpästentorjuntaan tulee kiinnittää huomiota myös muilla turkistarhoilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jari Anttikoski poistui intressijäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.30–18.34.
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63 § TIEN NIMEÄMINEN
Tekla § 63
2.11.2019

Evijärven Vattuahon teollisuusalueella on nimeämättä tie, jonne on juuri lokakuun
lopussa avattu Evijärven hyötykäyttöasema. Tie haarautuu Evijärven kokonaisasemakaavassa nimetyltä Kärritieltä ja jatkuu kirkonseudun osayleiskaavan teollisuus- ja
varastoalueelle. Tie tulisi nimetä omalla nimellään yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Osoitteen puuttuminen heikentää mm. pelastustoimia hätätilanteessa. Tie tulisi nimetä kiinteistöjen löydettävyyden ja osoite järjestelmän selkeyden takia.
Kartta tiestä jaetaan esityslistan mukana.
Kärritieltä erkanevan tien nimeksi esitetään Kuormatietä.
Tien nimeksi on pyritty löytämään kuvaava nimi, joka olisi tulevaisuudessa myös
osoitenimeksi sovelias eikä samanlaista tai samankaltaista nimeä olisi osoitenimenä
käytössä Evijärvellä tai naapurikunnissa
Tienvarrella olevien kiinteistöjen omistajat on teknisen toimen puolesta puhelimitse
kuultu, eikä heillä ollut mitään tien nimeämistä vastaan.
Kunta vastaa osoitteiden antamisesta. Kunta asentaa kustannuksellaan tien nimikyltin. Maankäyttö ja rakennusasetuksen 84 § mukaan: Rakennuksen omistajan tulee
asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään
paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen
mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää nimetä karttaotteen mukaisen tien nimellä
Kuormatie.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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64 § KAUTIAINEN-LASSILANTIEN TIEKUNNAN AVUSTUS
Tekla § 64
2.12.2019

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunta on toimittanut 15.11.2019 päivätyn avustushakemuksen tien perustuskunnostuksesta Evijärven tekniselle lautakunnalle.
Kautiainen-Lassilantien perusparannus on toteutunut kesän 2019 aikana. KautiainenLassilantien yksityistiekunta on saanut perusparannukseen avustusta Ely-keskukselta
50 % hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio on ollut 97 954 €.
Kunnanhallitus on tehnyt 27.2.2017 päätöksen § 47 tiekuntien avustamisesta perusparannushankkeissa 20 %:lla toteutuneiden kustannusten yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustus on kuitenkin enintään 20.000 €. Yksityisten tiekuntien tulee hyväksyttää kustannusarvio kunnassa ennen hankkeen aloittamista ja tien tulee olla pysyvän
asutuksen tie.
Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunta on saanut Ely-keskukselta avustuspäätöksen,
jonka mukaan Ely-keskus avustaa tiekuntaa 50 %:lla hyväksyttävistä kustannuksista.
Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunta on toimittanut kuntaan yhteenvedon perusparannuksen toteutuneista kustannuksista, jotka ovat yhteensä 73 180 €. Yksityisen rahoituksen osuus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista eli 36 590 €. Avustusten jakoperusteiden mukaan kunnan avustus Kautiainen-Lassilantien perusparannukseen
on 20 %, eli 7 318,00 €.
Hallintosäännön 40 § 13 a. kohdan mukaan tien parantamisen avustuksista päättää
tekninen lautakunta kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan, sekä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
Vuoden 2019 talousarviossa on yksityisteiden avustamiseen varattu 55.000 €, joka
pitää sisällään tiekuntien tienhoitoavustukset ja perusparannukset. Avustuksiin varattuja rahoja on vielä käyttämättä.
Avustushakemus nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnalle avustusta 20% toteutuneista, yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustussumma on 7 318,00 €.
Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti Vily Kattilakosken kannattamana,
että kyseisen tiekunnan avustusta ei myönnetä vaan asia jätetään pöydälle kunnes
on saatu riippumattoman tahon selvitys, toimiko teknisen lautakunnan puheenjohtaja
vilpillisesti ja oliko hän intressi-/yleislausekejäävi teknisen lautakunnan kokouksessa
29.10.2019 § 53 yksityisteiden avustusperusteiden tarkentamisessa, nyt käsiteltävää
avustushakemusta silmällä pitäen.
Puheenjohtaja totesi, että ensiksi tulee äänestää siitä, että jatketaanko asian käsittelyä vai jätetäänkö asia pöydälle. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen äänestyk-
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sestä: Ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne jotka
kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Jyrki Mikkola, Erkki Latukka), 2 EI-ääntä
(Jarkko Pahkakangas, Vily Kattilakoski) ja 1 TYHJÄ-ääni (Rita Haapasaari)
Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan 2-2 (1 TYHJÄ-ääni) on puheenjohtajan äänen ratkaistessa asian käsittelyä jatketaan.
Jarkko Pahkakangas teki Vily Kattilakosken kannattamana uuden ehdotuksen, että
kyseisen tiekunnan avustusta ei myönnetä ennen kuin on saatu riippumattoman tahon selvitys, toimiko teknisen lautakunnan puheenjohtaja vilpillisesti ja oliko hän intressi-/yleislausekejäävi teknisen lautakunnan kokouksessa 29.10.2019 § 53 yksityisteiden avustusperusteiden tarkentamisessa, nyt käsiteltävää avustushakemusta silmällä pitäen.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnaninsinöörin ehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat
kunnaninsinöörin ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pahkakankaan
ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Jyrki Mikkola, Erkki Latukka) ja 3 EI-ääntä
(Jarkko Pahkakangas, Rita Haapasaari, Vily Kattilakoski)
Teknisen lautakunnan päätökseksi on tullut Pahkakankaan ehdotus äänin 3-2.
Päätös: Tekninen lautakunta päättää, että kyseisen tiekunnan avustusta ei myönnetä
ennen kuin on saatu riippumattoman tahon selvitys, toimiko teknisen lautakunnan
puheenjohtaja vilpillisesti ja oliko hän intressi-/yleislausekejäävi teknisen lautakunnan
kokouksessa 29.10.2019 § 53 yksityisteiden avustusperusteiden tarkentamisessa,
nyt käsiteltävää avustushakemusta silmällä pitäen.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pasi Mäntylä poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo.18.36–18.52
Puheenjohtajana käsittelyn aikana toimi Jyrki Mikkola.
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65 § TRAKTORITYÖURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 65
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia traktoritöistä ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 9 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.

Tarjousten vertailu:
Tarjoaja
-Tarjottu kone

Hinta €/h
alv. 0 %
80-130 hp

Sähköasennus Tapio Mustajärvi
- Valtra N 121, 135 hp, 1998 +
peräkärry 7 – 18 tn
- Traktori + imuvaunu, 10 m³
- Fend 720 + pitkä tielana, 5000
kg
Seulakeus Oy
- New Holland 95hv + peräkärry
kire 9
- Valtra 190hv + ERT 14T +
peräkärry tempo 18T
- New Holland 140 hv
+peräkärry ERT 16T

Hinta €/h
alv. 0 %
yli 130 hp

57,47
85

40,0
40,0
40,0

57,0

Tmi Jarmo Finni
-New Holland 200 hv, 2013, 9T
+ palmse 1600, 16t
-Traktori + pitkä tielana, 2500
kg

55,0
60,0

P&R Mäntylä Oy
-Valtra 8400, 160 hv, 2002
+ Temera 3000 kg
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Hinta €/h
alv. 0 %
traktori +
pitkä tielana

48,7

Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay
-Kuorma-auto + imuvaunu, 13
m³

Koskipuisto Mika T:mi
-Valtra 120-200 hv + ERT-16
Sisu 8-20 m³
-Valtra 120-200 hv + ERT-16
Sisu 10-25t
-Traktori + pitkä tielana, 3400
kg

Hinta €/h
alv. 0 %
kone +
imuvaunu

49

46
46
47
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Tarjoaja
-Tarjottu kone

Evihuolto Oy
-Valtra A 114 , 100hp +
peräkärry 7 – 18 tn
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Hinta €/h
alv. 0 %
80-130 hp

Hinta €/h
alv. 0 %
yli 130 hp

Hinta €/h
alv. 0 %
traktori +
pitkä tielana

46,8

Kauhavanseudun Autoilijat Oy
-Kuorma-auto + imuvaunu, 7 m³
-Kuorma-auto + imuvaunu, 7m³,
+ painelhuuhtelulaitteet ja putkistokamera
MJ-Lämpö Oy
-New Holland psa115, 2008 +
tuhti 90
-New Holland tm155, 2007 +
tempo 18

Hinta €/h
alv. 0 %
kone +
imuvaunu

65

95

34,0
40

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee traktorityöurakoitsijaksi ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021 edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan seuraaviin traktorin teholuokkiin, sillä edellytyksellä, että urakoitsija täyttää sopimuskauden alkaessa tilaajan
edellyttämät vaatimukset:
80-130 hp:n teholuokkaan traktorityöurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella hinnalla: 34 €/h alv 0 %.
Yli 130 hp:n teholuokkaan edullisimman tuntihintatarjouksen 40 €/h alv 0 % antoivat
Seulakeus Oy ja MJ-Lämpö Oy. Saman tuntihintatarjouksen 40 €/h alv 0 % antaneiden kesken asia ratkaistaan teknisen lautakunnan kokouksessa arpomalla. Suoritettiin lippuarvonta, jonka tuloksena yli 130 hp:n teholuokkaan traktorityöurakoitsijaksi
valitaan Seulakeus Oy tarjouksen mukaisella hinnalla: 40 €/h alv 0 %.
Kone + imuvaunu –urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay tarjouksen mukaisella hinnalla: 57 €/h alv 0 %.
Traktori + pitkä tielana –urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Koskipuisto Mika T:mi tarjouksen mukaisella hinnalla: 47 €/h alv 0 %.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää:
- Mikäli em. hyväksytyt urakoitsijat eivät ole työkohteeseen saatavissa tai urakoitsija
ei täytä tilaajan edellyttämiä vaatimuksia, voidaan tarjoajien joukosta käyttää seuraavaksi edullisinta tarjouksen tekijää.
- Mikäli tarjouksen jättäneillä urakoitsijoilla ei ole johonkin erikoistarkoitukseen tarkoitettua traktorin lisälaitetta, voidaan sellaisen yksittäisen työsuoritteen toteuttajaksi valita ulkopuolinen urakoitsija.
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Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimukset ja allekirjoittamaan sopimukset valitun urakoitsijan kanssa. Sopimukset tehdään ajalle 1.1.2020
– 31.12.2021
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pasi Mäntylä (osallisuusjäävi), Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo. 18.53–19.06
Puheenjohtajana käsittelyn aikana toimi Jyrki Mikkola.
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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66 § KATUVARSIEN NIITTOTYÖURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 66
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia katuvarsien niittotöistä ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 3 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Hinta
€/niittokerta
alv. 0%

Lisätyönä teetettävä niittotyö € / h
alv 0%

Vertailuhinta
€ alv 0 %

Sähköasennus Tapio
Mustajärvi

930

48

1410

P&R Mäntylä Oy

883

50

1383

Koskipuisto Mika T:mi

890

55

1440

Taulukossa on ilmoitettu tarjotut hinnat yhdelle niittokerralle sekä lisätyönä teetettävälle tuntityölle. Taulukon vertailuhinta on laskettu tarjouspyynnössä ilmoitetuilla suoritemäärillä siten, että yhden niittokerran lisäksi lasketaan 10 h tuntityönä teetettävää
niittotyötä.
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin vertailuhinta.

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaavateiden niittotyöurakoitsijaksi ajalle
1.1.2020 – 31.12.2021 edullisimman tarjouksen tehneen P&R Mäntylä Oy:n 883 € alv
0 % / niittokerta, sekä lisätyönä tehtävä niittotyö hintaan 50 € / h alv 0 %.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pasi Mäntylä jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo.
19.06–19.08
Puheenjohtajana käsittelyn aikana toimi Jyrki Mikkola.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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67 § KAIVINKONEURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 67
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kaivinkonetöistä ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
Tarjoukset pyydettiin tela-alustaisista kaivinkoneista, jotka luokitellaan tarjouspyynnössä esitettyihin kkht koneluokkiin sekä pyöräalustaisista kaivinkoneista, joita ei eritellä eri koneluokkiin.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 8 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Hinta €/h
alv. 0%
kkht 5-11

P&R Mäntylä Oy
-Hyundai 210lc-7, 2012
Doosan 160 lc, 2010
Sähköasennus Tapio Mustajärvi
-Yanmar v10 55,
-JCB 175w, 2018
-Fiat-Hitachi fh130-3

Hinta €/h
alv. 0%
kkht 14-17

Hinta €/h
alv. 0%
kkht 21-25
62

49

48,5
60
48,97

Evihuolto Oy
-Fiat-Hitachi fh200 lc3

50,48

Kirsilä Matti maatila
-Hyundai 220, 2015
-Doosan 225, 2008
-New Holland 200 sr, 2006

55,5
55,5
55,5

T:mi Jarmo Finni
-Hyundai 180lcd, 2013

55

Seulakeus Oy
-Hyundai cr60, 2013

46

TTP Huolto Ky
-Kobelco sk75sr-3, 2013

56

MJ-Lämpö Oy
-Hitachi 50, 2006
-Hitachi 160, 2009
-New Holland 215, 2008
-Fiat Hitachi ex165

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Hinta €/h
alv. 0%
kkhp

40
46
51
55
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Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaivinkoneurakoitsijaksi ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021 edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan seuraaviin kaivinkoneen
kkht luokkiin sillä edellytyksellä, että urakoitsija täyttää sopimuskauden alkaessa tilaajan edellyttämät vaatimukset:
Koneluokkaan kkht 5-11 kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 40 €/h alv 0 %.
Koneluokkaan kkht 14-17 kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 46 €/h alv 0 %.
Koneluokkaan kkht 21-25 kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt Evihuolto Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 50,48 €/h alv 0 %.
Koneluokkaan kkhp kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt
MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 55 €/h alv 0 %.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää:
- Mikäli em. hyväksytyt urakoitsijat eivät ole työkohteeseen saatavissa tai urakoitsija
ei täytä tilaajan edellyttämiä vaatimuksia, voidaan tarjoajien joukosta käyttää seuraavaksi edullisinta tarjouksen tekijää.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimukset ja allekirjoittamaan sopimukset valitun urakoitsijan kanssa. Sopimukset tehdään ajalle 1.1.2020
– 31.12.2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pasi Mäntylä (osallisuusjäävi), Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo. 19.09–
19.14.
Puheenjohtajana käsittelyn aikana toimi Jyrki Mikkola.
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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68 § KAAVATEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN HARJAUSTYÖURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 68
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kaavateiden ja kiinteistöjen pihojen harjaustöistä ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 4 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:
Tarjoaja

Harjattavat alueet

Sähköasennus Sironen Ari
Koskipuisto Puhtaanapito
Tapio Mustajär- €/harjauskerta Mika T:mi
ja kuljetus
vi
€/harjauskerta Pahkakangas
€/harjauskerta
Ay
€/harjauskerta

Kaavatiet kokonaishinta

1100

1000

1200

1500

Paloasema

149

149

140

200

Kunnan varikko

85

85

90

100

Terveyskeskus

199

299

185

200

Tori

39

39

45

100

Kirkonkylän koulukeskus

399

399

440

300

Kunnantalo

149

149

150

300

Kaikki Yhteensä

2120

2120

2250

2700

45

50,50

55

60

2570

2625

2800

3300

Lisätyön tuntihinta, €/h
Vertailuhinta

Taulukossa on ilmoitettu tarjotut hinnat yhdelle harjauskerralle sekä lisätyönä teetettävälle tuntityölle. Taulukon vertailuhinta on laskettu tarjouspyynnössä ilmoitetuilla
suoritemäärillä siten, että yhden harjauskerran lisäksi lasketaan 10 h tuntityönä teetettävää harjaustyötä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaavateiden ja piha-alueiden harjaustyöurakoitsijaksi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Sähköasennus Tapio Mustajärven tarjouksen mukaisilla hinnoilla:
-

Kaavatiet kokonaishinta 1100 €/harjauskerta
Paloasema 149 €/harjauskerta
Kunnan varikko 85 €/harjauskerta
Terveyskeskus 199 €/harjauskerta
Tori 39 €/harjauskerta
Kirkonkylän koulukeskus 399 €/harjauskerta
Kunnantalo 149 €/harjauskerta
Lisätyönä tehtävä harjaustyö hintaan 45 €/h

Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo. 19.15–19.22
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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69 § KIINTEISTÖJÄTTEEN KERÄYS JA KULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 69
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kunnan kiinteistöjätteiden keräyksestä ja
kuljetustyöstä ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 2 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:
T&A Iso-Pellinen Ay
€ / tyhj. kerta

Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay
€ / tyhj. kerta

Jätesäiliö 140 l, 12 krt

2

2

Jätesäiliö 140 l bio, 12 krt

5

4,5

Jätesäiliö 240 l, 26 krt

2

2

Jätesäiliö 240 l bio, 52 krt

5

4,5

Jätesäiliö 330 l, 12 krt

3

3

Jätesäiliö 600 l, 26 krt

7

5,5

Pikakontti 6 m³, 52 krt

30

30

Metalliastia 240 l, 12 krt

0,5

1

Metalliastia 600 l, 12 krt

0,5

1

Lasi 240 l, 12krt

0,5

1

Molok Domino, märkäjäte,
52 krt

30

30

30

30

5312

5259

Tarjoaja
Tyhjennettävät säiliöt
ja tyhjennyskerrat/a

Molok Domino,
kuivajäte, 26 krt
Vertailuhinta

Taulukossa on ilmoitettu tarjotut hinnat yhdelle tyhjennyskerralle. Taulukon vertailuhinta on laskettu tarjouspyynnössä ilmoitetuilla suoritemäärillä siten, että astiakohtaisen tyhjennyskerran hinta on kerrottu kunkin astian vuosittaisella tyhjennyskertojen
määrällä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kiinteistöjätteen keräys ja kuljetusurakoitsijaksi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay:n tarjouksen mukaisilla hinnoilla:
Jätesäiliö 140 l
Jätesäiliö 140 l bio
Jätesäiliö 240 l
Jätesäiliö 240 l biojäte
Jätesäiliö 330 l
Jätesäiliö 600 l
Pikakontti 6 m³
Metalliastia 240 l
Metalliastia 600 l
Lasi 240 l
Molok Domino

2,0 €/tyhjennyskerta
4,5 €/tyhjennyskerta
2,0 €/tyhjennyskerta
4,5 €/tyhjennyskerta
3,0 €/tyhjennyskerta
5,5 €/tyhjennyskerta
30,0 €/tyhjennyskerta
1,0 €/tyhjennyskerta
1,0 €/tyhjennyskerta
1,0 €/tyhjennyskerta
30,0 €/tyhjennyskerta

Urakoitsija toimittaa jätteet Ekorosk Oy:n jäteasemalle Pietarsaareen.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19:23–19.27
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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70 § KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETTAJAN VALINTA
Tekla § 70
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kuivatun puhdistamolietteen kuljettamisesta Biokaasulaitokselle Kokkolan Hopeakivenlahteen ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 3 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Kuljetushinta € / kuljetuskerta alv. 0 %

T&A Iso-Pellinen Ay

210,00

Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay

200,00

TTP Huolto Ky

210,00

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kuivatun puhdistamolietteen kuljettajaksi Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay hintaan 200 € alv. 0 % / kuljetuskerta.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo.19:28–19.30
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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71 § MAA-AINESTOIMITTAJAN VALINTA
Tekla § 71
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta ajalle
1.1.2020 – 31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 5 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Pahkakangas Seulakeus Kauhavan seu- Sähköasen- MJ-Lämpö
Jarmo ja kumpOy
dun autoilijat
nus Tapio
Oy
panit Ay
Oy
Mustajärvi

Maa-aines
Ruokamulta € / m³

13,00

15,00

Eristyshiekka € / tonni

6,99

6,00

Turvahiekka, pesuseulottu
€/tonni

25,49

17,00

Sepeli 8-16 € / tonni

8,99

8,0

Sepeli 16-32 € / tonni

7,99

7,0

Murske 0-100 mm € /
tonni

5,29

5,5

Murske 0-65 mm € /
tonni

5,39

6,0

Murske 0-32 mm € /
tonni

5,59

6,0

Murske 0-16 mm € /
tonni

6,09

6,5

Murske 0-4 mm € /
tonni

6,09

5,0

Vertailihinta

11991,5

13,0

12000

12,96

12,00

12,96

12,0

Vertailuhinta lasketaan tarjouspyynnön mukaisesti siten, että eri maalajikkeiden määrinä käytetään seuraavia arvoja: murske 0-4 mm 50 tn, murske 0-16 mm 700 tn,
murske 0-32 mm 600 tn, murske 0-65 mm 100 tn, murske 0-100 mm 200 tn, sepeli 816 mm 50 tn, sepeli 16-32 mm 50 tn, eristyshiekka 50 tn ja turvahiekka 50 tn.
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

144

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee maa-ainesten toimittajat seuraavasti:
Ruokamullan toimittajaksi valitaan edullisimman m³ hinnan tehnyt tarjoaja MJ-Lämpö
Oy hintaan 12,0 € alv 0 % / m³.
Kalliomurskeiden (murskekoot 0-4mm, 0-16 mm, 0-32 mm, 0-65 mm, 0-100 mm, sepeli 8-16 mm ja 16-32 mm), eristyshiekan ja turvahiekan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja Pahkakangas Jarmo ja
kumppanit Ay tarjouksen mukaisilla hinnoilla:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Eristyshiekka
Turvahiekka
Sepeli 8-16 mm
Sepeli 16-32 mm
Murske 0-100 mm
Murske 0-65 mm
Murske 0-35 mm
Murske 0-16 mm
Murske 0-4 mm

6,99 € alv 0 % / tonni
25,49 € alv 0 % / tonni
8,99 € alv 0 % / tonni
7,99 € alv 0 % / tonni
5,29 € alv 0 % / tonni
5,39 € alv 0 % / tonni
5,59 € alv 0 % / tonni
6,09 € alv 0 % / tonni
6,09 € alv 0 % / tonni

Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo.19:31–19.32
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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72 § VAIHTOLAVATÖIDEN SEKÄ AUTONOSTURI + LAVA -TÖIDEN SUORITTAJAN VALINTA
Tekla § 72
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia vaihtolavatöistä sekä autonosturista +
lavasta ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 3 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Hinta
€/vrk alv.
0%
Lava n.
15m³

T&A Iso-Pellinen Ay
-15 m³ lavoja 4 kpl
-40 m³ lavoja 4 kpl
-autonosturin ulottuvuus
12 m/1000 kg

Puhtaanapito ja kuljetus
Pahkakangas Ay
-15 m³ lavoja 9 kpl
-40 m³ lavoja 4 kpl
-autonosturin ulottuvuus
18 m / 650 kg
TTP Huolto Ky
-15 m³ lavoja 4 kpl
-40 m³ lavoja 4 kpl
-autonosturin ulottuvuus
12-15 m / 12-30 tn

Hinta €/vrk Hinta €/h
Vetoautolla
alv. 0%
alv. 0%
tehty poisLava n.
Autonosturi
kuljetus
40m³
+ lava
€ / h alv 0%

Yhdistelmällä
tehty poiskuljetus
€ / h alv 0%

1,5

1,5

45,0

45,0

55,0

2,0

2,0

60,0

55,0

65,0

3,5

4,5

68

65

75

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita vaihtolava- ja autonosturi + lava –töiden
suorittajaksi T&A Iso-Pellinen Ay:n seuraavilla hinnoilla:
- vaihtolava n. 15 m³ 1,5 € / vrk alv. 0 %.
- vaihtolava n. 40 m³ 1,5 € / vrk alv. 0 %.
- autonosturi + lava 40 € / h alv 0%
- vetoautolla tehty vaihtolavan poiskuljetus 45 € / h alv 0 %
- Yhdistelmällä tehty vaihtolavojen poiskuljetus 55 € / h alv 0 %
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19:32–19.34
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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73 § KUORMA-AUTOTYÖ URAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 73
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kuorma-autotöistä ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 3 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:
Taulukossa on yhteenlaskettuna vertailuhinta yhdistelmän kantavuuden mukaan.
Vertailuhinta lasketaan tarjouspyynnön mukaisesti siten, että vetoautolle teetettäviä
töitä 30 tuntia ja yhdistelmällä teetettäviä töitä 10 tuntia. Edellä mainituista työsuoritekerroista muodostuvaa yhteissumma jaetaan yhdistelmän kantavuudella. Yhdistelmän kantavuuden mukaan muodostuva euromäärä tonnia kohden on vertailtava tarjoushinta.
Hinta €/h alv.
0%

Vertailuhinta

Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay
-Vetoautolla tehty työ
-Yhdistelmällä tehty työ, 40 - 52tn
Eri mallisia Sisuja, e14, c600, polar, -98-16

50,0
70,0

42,31 – 55 € alv 0 % / tonni

Kauhavanseudun autoilijat Oy
-Vetoautolla tehty työ
-Yhdistelmällä tehty työ, 40 tn
-Yhdistelmällä tehty työ, 50 tn
Erimerkkisiä ja mallisia autoja

60,0
75,0
94,0

63,75 € alv 0 % / tonni
54,8 € alv 0 % / tonni

TTP Huolto Ky
-Vetoautolla tehty työ
-Yhdistelmällä tehty työ, 40 - 52 tn
Scania r730

68,0
78,0

54,2 – 70,5 € alv 0 % / tonni

Tarjoaja

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kuorma-autotöiden suorittajaksi Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay seuraavilla hinnoilla:
-

vetoautolla tehty työ 50,0 € / h alv. 0 %.
yhdistelmällä tehty työ 70,0 € / h alv. 0 %.

Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.35–19.37
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.
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74 § KAAVATEIDEN TALVIHOITOURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 74
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kaavateiden talvihoidosta ja polanteiden
poistosta ajalle 12/2019 – 04/2021.
Talvihoito käsittää lumen aurauksen, hiekoituksen ja polanteiden poiston.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 2 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Koskipuisto Mika T:mi
Sähköasennus Tapio
Mustajärvi

Kaavatiet,
hoitoluokka III
€ /aurauskerta
alv. 0%

Kaavatiet,
hoitoluokka II
€ /aurauskerta
alv. 0%

Kaavateiden,
hoitoluokka III
€ /hiekoituskerta alv. 0%

Kaavateiden,
hoitoluokka II
€ /hiekoituskerta alv. 0%

Polanteiden
poisto
€/h alv 0%

150

300

150

300

53

160

58

160

Taulukossa on ilmoitettu tarjotut kertahinnat auraukselle sekä hiekoitukselle.
Polanteiden poistourakoitsija valitaan edullisimman tuntihinnan perusteella.
Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaavateiden talviauraus ja hiekoitus urakoitsijaksi sekä polanteiden poistoon ajalle 12/2019 – 4/2021 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan seuraavasti:
-

talvihoitoluokka II kaavateiden talviauraajaksi ja hiekoittajaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Sähköasennus Tapio Mustajärvi tarjouksen mukaisilla hinnoilla 160 € alv 0 % / aurauskerta ja 160 € alv 0 % / hiekoituskerta.

-

talvihoitoluokka III kaavateiden talviauraajaksi ja hiekoittajaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Koskipuisto Mika T:mi tarjouksen mukaisilla hinnoilla 150 €
alv 0 % / aurauskerta ja 150 € alv 0 % / hiekoituskerta.

-

Polanteiden poistoon valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Koskipuisto Mika
T:mi tarjouksen mukaisella hinnalla 53,00 € alv 0 % / h.

Polanteiden poisto tilataan urakoitsijalta erikseen tarpeen mukaan.
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 § KUNNAN HALLINNOIMIEN KIINTEISTÖJEN PIHOJEN TALVIHOITOURAKOITSIJOIDEN
VALINTA
Tekla § 75
2.12.2019

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen
talviaurauksista ja hiekoituksista ajalle 12/2019 – 04/2021.
Talvihoito käsittää lumen aurauksen ja hiekoituksen.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 5 yritystä.
Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tarjousten vertailu:
Seulakeus Oy

Aurattava piha

Lahdenkylän
koulu
Särkikylän koulu
Kirkonkylän
koulukeskus
Jätevedenpuhdistamo
Kiint. Oy kunnanvirasto
Päiväkoti Tuulentupa
As. Oy Kultalahti
As. Oy Tervahauta
As. Oy Nykälänaho
Terveyskeskus
ja palvelukeskus
Rivitalot 1 ja 2

Sähköasennus
Tapio Mustajärvi

Koskipuisto
Mika T:mi

auraus 45€/kerta
hiekoitus 45€/kerta
vertailuhinta: 1665 €

auraus 100€/kerta
hiekoitus 150€/kerta
vertailuhinta: 4450 €
auraus 85€/kerta
hiekoitus 90€/kerta
vertailuhinta: 3220 €
auraus 170€/kerta
hiekoitus 62€/kerta
vertailuhinta: 4670 €
auraus 26€/kerta
hiekoitus 10€/kerta
vertailuhinta: 722 €
auraus 92€/kerta
hiekoitus 38€/kerta
vertailuhinta: 2594 €
auraus 30€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 960 €
auraus 35€/kerta
hiekoitus 10€/kerta
vertailuhinta: 920 €
auraus 80€/kerta
hiekoitus 110€/kerta
vertailuhinta: 3410 €
auraus 35€/kerta
hiekoitus 35€/kerta
vertailuhinta: 1295 €
auraus 64€/kerta
hiekoitus 52€/kerta
vertailuhinta: 2188 €

auraus 150€/kerta
hiekoitus 170€/kerta
vertailuhinta: 5850 €
auraus 20€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 815 €

auraus 40€/kerta
hiekoitus 40€/kerta
vertailuhinta: 1480 €
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auraus 23€/kerta
hiekoitus 23€/kerta
vertailuhinta: 851 €

auraus 35€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 1070 €

T:mi Jarmo
Finni

Puhtaanapito
ja kuljetus
Pahkakangas
Ay
auraus 54€/kerta
hiekoitus 46€/kerta
vertailuhinta: 1878 €

auraus 29€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1088 €

auraus 18€/kerta
hiekoitus 18€/kerta
vertailuhinta: 666 €

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Seulakeus Oy
Aurattava piha

Paloasema

auraus 40€/kerta
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vertailuhinta: 1480 €
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Sähköasennus
Tapio Mustajärvi

Koskipuisto
Mika T:mi

auraus 37€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1264 €

auraus 50€/kerta
hiekoitus 14€/kerta
vertailuhinta: 1310 €
auraus 35€/kerta
hiekoitus 6,46€/kerta
vertailuhinta: 866,9 €
auraus 18€/kerta
hiekoitus 10€/kerta
vertailuhinta: 546 €
auraus 17€/kerta
hiekoitus 6,86€/kerta
vertailuhinta: 476,9 €
auraus 48€/kerta
hiekoitus 19€/kerta
vertailuhinta: 1341 €
auraus 28€/kerta
hiekoitus 24€/kerta
vertailuhinta: 976 €
auraus 35€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 1070 €
auraus 35€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 995 €
auraus 25€/kerta
hiekoitus 43€/kerta
vertailuhinta:1195 €
auraus 35€/kerta
hiekoitus 2€/kerta
vertailuhinta: 800 €

Kunnan varikko
Pururadan
parkkipaikka
Vesitornin
parkkipaikka
Kniivilänkuja 8

auraus 20€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 740 €
auraus 15€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 630 €

Koskisenkuja1
Nykälänahontie
12
Laituritie 2,A ja
B
Kirkkotie 32
Mansikkaahontie 9

auraus 12€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 489 €

T:mi Jarmo
Finni

Puhtaanapito
ja kuljetus
Pahkakangas
Ay

auraus 30€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1110 €
auraus 22€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 859 €
auraus 15€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 555 €

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

Koskipuisto Mika T:mi auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Koulukeskus 170 € / aurauskerta ja 62 € hiekoituskerta
Kiint. Oy kunnanvirasto 92 € / aurauskerta ja 38 € / hiekoituskerta
As. Oy Kultalahti 35 € / aurauskerta ja 10 € / hiekoituskerta
As. Oy Tervahauta 80 € / aurauskerta ja 110 € / hiekoituskerta
As. Oy Nykälänaho 35 € / aurauskerta ja 35 € / hiekoituskerta
Terveyskeskus ja palvelukeskus 64 € / aurauskerta ja 52 € / hiekoituskerta
Rivitalot 1 ja 2 35 € /aurauskerta ja 20 € / hiekoituskerta
Kunnan varikko 35 € /aurauskerta ja 6,46 € / hiekoituskerta
Pururadan parkkipaikka 18 € / aurauskerta ja 10 € / hiekoituskerta
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Vesitornin parkkipaikka 17 € / aurauskerta ja 6,86 € / hiekoituskerta
Kniivilänkuja 8 48 € / aurauskerta ja 19 € / hiekoituskerta
Koskisenkuja 1 28 € / aurauskerta ja 24 € / hiekoituskerta
Nykälänahontie 12 35 € / aurauskerta ja 20 € / hiekoituskerta
Laituritie 2 A ja B 35 € /aurauskerta ja 15 € / hiekoituskerta
Kirkkotie 32 25 € / aurauskerta ja 43 € / hiekoituskerta
Mansikka-ahontie 9 35 € / aurauskerta ja 2 € / hiekoituskerta
-

Sähköasennus Tapio Mustajärvi auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Lahdenkylän koulu 45 € / aurauskerta ja 45 € / hiekoituskerta
Päiväkoti Tuulentupa 23 € / aurauskerta ja 23 € / hiekoituskerta
Paloasema 37 € / aurauskerta ja 30 € / hiekoituskerta

-

Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Jätevedenpuhdistamo 18 € / aurauskerta ja 18 € / 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
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.43–19.46
Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari.
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76 § VÄLIAIKAISEN HYÖTYKÄYTTÖASEMAN MAAPOHJAN VUORASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
Tekla § 76
2.12.2019

Tekninen lautakunta päätti 25.5.2018 § 45 vuokrata maa-alueen Evijärven teollisuus
Oy:ltä hyötykäyttöaseman väliaikaiseksi rakennuspaikaksi. Vuokrattu maa-alue sijaitsee Vattuahon teollisuusalueella.
Hyötykäyttöasemalla vuokrattu alue suunniteltiin olevien, ja hyväksi havaittujen muiden hyötykäyttöasemien mitoitusten mukaisesti.
Rakentamissuunnitelmien edetessä hyötykäyttöaseman toiminnasta vastaava taho
kehotti kuntaa rakennuttamaan hyötykäyttöasema aikaisempaa korkeammille konteille, joka mahdollistaa suurempien jätekonttien käytön. Jätekonttien suurempi koko
mahdollistaa niiden pidemmät tyhjennysvälit.
Keskustelujen mukaisesti tekninen lautakunta päätti rakennuttaa hyötykäyttöaseman
korkeammille konteille, joiden mukaan hyötykäyttöasema tulisi suunnitella vuokratulle
alueelle.
Suurempien jätekonttien korkeusmuutos johti myös hyötykäyttöaseman keskiosan
rakentamisen aikaisempaa korkeammaksi. Tämä on johtanut ajoramppien rakentamisen aiempaa jyrkemmäksi.
Kunnan valtuutetut Kattilakoski ja Pahkakangas sekä varavaltuutettu Huhmarsalo
ovat tehneet 11.11.2019 päivätyn valtuustoaloitteen lisämaan vuokraamiseksi pikaisesti Evijärven teollisuus oy:ltä, jotta hyötykäyttöaseman aluetta ja sen ajoramppeja
voidaan pidentää ja siten sen turvallisuutta lisätä.
n.5 metriä leveän lisämaan vuokra on 50 € alv 0 / kk + alv.
Nykyinen vuokra hyötykäyttöasemalla vuokratusta alueesta on 550 €/kk + alv. Lisämaan vuokraamisen jälkeen kokonaisvuokra on siten 600 € / kk + alv.
Aikaisemmin allekirjoitettu vuokrasopimus maa-alueesta tulee päivittää siten, että
siihen lisätään lisämaa-alue sekä siitä aiheutuva vuokra.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää vuokrata hyötykäyttöasemalle lisämaata Evijärven teollisuus Oy:ltä hintaan 50 € / kk + alv. Lisämaan vuokraamisen vuoksi vuokrasopimukseen tehdään päivitys, jonka kesto on alkuperäisen vuokrasopimuksen
loppuun saakka.
Keskustelun kuluessa kunnaninsinööri muutti pohjaedotusta lautakunnan näkemyksen mukaiseksi siten, että lisämaata hankitaan n. 5-10 metriä. Tarvittava metrimäärä
todetaan paikan päällä. Vuokrahinta määräytyy tarjouksen mukaan siten, että hinta
kasvaa 10 €/m/kk + alv. Vuokrasopimusta päivitetään toteutuvan lisämetrimäärän
mukaisesti.
Jarkko Pahkakangas ehdotti lisäksi Vily Kattilakosken kannattamana, että kunnanhallitukselle ehdotetaan jälleen kerran hyötykäyttöaseman maapohjan ostoa kunnalle
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kokonaistaloudellisesti edullisempana ratkaisuna. Pukkilantien alueesta tehty valitus
ei estä maapohjan ostoa Vattuaholta, eikä siitä ole valtuustotason päätöstä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnaninsinöörin muutetusta ehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka
kannattavat kunnaninsinöörin muutettua ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pahkakankaan ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jyrki Mikkola, Erkki Latukka, Rita Haapasaari,
Pasi Mäntylä) ja 2 EI-ääntä (Jarkko Pahkakangas, Vily Kattilakoski)
Teknisen lautakunnan päätökseksi on tullut kunnaninsinöörin muutettu ehdotus äänin
4–2
Päätös: Tekninen lautakunta päättää vuokrata hyötykäyttöasemalle tarvittavan määrän lisämaata Evijärven teollisuus Oy:ltä hintaan 10 €/m/kk + alv. Lisämaata tulee
hankkia n. 5-10 metriä. Tarvittava metrimäärä todetaan paikan päällä. Lisämaan
vuokraamisen vuoksi vuokrasopimukseen tehdään päivitys, jonka kesto on alkuperäisen vuokrasopimuksen loppuun saakka.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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77 § VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUS
Tekla § 77
2.12.2019

Talousarviossa on varattu määräraha viemäriverkoston saneeraukseen. Viemäreitä
on saneerattu jo useina vuosina peräkkäin. Saneerausten tuloksena vuotovesien
määrä jätevedenpuhdistamolle on saatu pienennettyä merkittävästi.
Viemäriverkostoa on saneerattu 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.
Viemäriverkoston osana ovat myös linjapumppuamot, joita on viemäriverkoston alueella yhteensä 6 kpl. Pumppuamoista on saneerattu kirkkorinteen pumppuamo.
Vuoden 2019 saneerauskohteeksi on määritetty ns. Usvalinnan pumppuamo, joka on
viemäriverkoston pääpumppuamo. Pääpumppuamon kokoaa kaikkien viemäriverkostojen jätevedet, josta ne pumpataan edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Kyseinen pumppuamo on rakennettu 1965. Pumppuamolle on vuosien kuluessa tehty
pienimuotoisia korjaustoimenpiteitä, mutta perusteellisempaa saneerausta ei ole tehty.
Jätevesiverkoston kaikki jätevedet kulkevat pääpumppuamon kautta, joten on perusteltua tehdä saneeraus, jolla varmistetaan pumppuamon toimintakyky.
Tekninen toimi on pyytänyt pumppuamon saneerauksesta tarjoukset kolmelta yritykseltä, joiden toimialaan kuuluu erilaisten pumppuamojen saneeraukset. Yrityksistä
kaksi kävi tutustumassa kohteeseen, jonka jälkeen tekivät tarjouksensa.
Tarjouksen tekijät ja tarjoushinnat olivat:
-

Oy Lining Ab
Flowplus

28 960 € alv 0 %
13 270 € alv 0 %

Saneeraustarjoukset sisältävät vanhojen pumppujen ja putkistojen poiston, uudet
pumput (2 kpl), pumppujen kiinnitysosat, valurautaiset putkistot vaihdetaan uusiin
RST-putkiin, takaiskuventtiilit sekä sulkuventtiilit uusitaan, putkiston lähtöhaara uusitaan kaivon ulkopuolelle saakka, jossa se yhdistetään vanhaan paineputkeen.
Oy Lining Ab:n tarjous sisältää ohituspumppauksen dieselyksiköllä. Flowplus:n tarjouksen mukaan saneeraustyön aikana kaivoon tulevat jätevedet poistetaan tilaajan
toimesta.
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.
Saneeraustyö suoritetaan 3-4 viikkoa tilauksesta. Saneerauksen kestoksi on ilmoitettu 1 – 2 päivää.
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Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että viemäriverkon saneeraustoimenpiteenä
toteutetaan viemäriverkoston pääpumppuamon saneeraus. Urakoitsijaksi valitaan
Flowplus tarjouksen mukaisella hinnalla 13 270 € + alv 0 %.
Saneeraus toteutetaan joulukuun 2019 – tammikuun 2020 välisenä aikana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550,
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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78 § KOULUKESKUKSEN KEITTIÖ 2 UUNIN JA KEITTOPADAN UUSIMINEN
Tekla § 78
2.12.2019

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia koulukeskuksen keittiöön uusittavista kahdesta
uunista ja keittopadasta.
Tarjoukset pyydettiin kolmelta toimijalta, jotka valmistavat ammattikeittiöön tarkoitettuja tuotteita. Tarjouksen tekijät ja tarjoushinnat ovat seuraavat:

Tarjoaja
Elektrolux Professional Oy
Kopal keittiöt Oy
Metos Oy Ab

Uunit 2 kpl, yht €
alv 0 %
19 600
24 200
22 026,22

Keittopata, €
alv 0 %
12 657
15 880
11 364,1

Tarvikkeet, €
alv 0 %
901
498,77

Kokonaistarjous, €
alv 0 %
33 157
40 080
33 889,09

Elektrolux Professional Oy:n tarjous sisältää rahdit.
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.

Keittopadan toimitusaika 4-6 viikkoa tilauksesta ja uunit 2-4 viikkoa tilauksesta.
Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Elektrolux Professional Oy:n tarjouksen ja
päättää hankkia koulukeskuksen keittiön 2 uunia ja keittopadan tarvikkeineen kokonaishintaan 33 157 € alv 0 %.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
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79 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla § 79
2.12.2019

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t
162
163
165
166
167
168
169
170
173
180
181

Asuntohakemus
Seppo Jokisuun irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta
Työnaikaisen kuittaamattomuustodistuksen palauttaminen.
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus

Ympäristösihteeri §:t
2

Poikkeaminen jätevesien käsittelystä

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
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80 § ILMOITUSASIAT
Tekla § 80
2.12.2019

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Ympäristöministeriö 12.11.2019, Dnro VN/7252/2019, vastaus saapuneeseen
viestiin 25.9.2019, asia: raatokärpäset
2. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto päätös 13.11.2019, lupatunnus VA2019:0067,
varauspäätös
3. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätös 15.11.2019, Dnro EPOELY/1925/2019, Ympäristövaikutusten arviontimenettelyn soveltaminen, Mastbackan tuulivoimapuisto, PEDERSÖRE
4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätös 21.11.2019, Dnro EPOELY/1165/2019, Vapo Oy:n Läntisen Suomen alueen turvetuotantoalueiden vaikutustarkkailuohjelma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella v. 2019 eteenpäin.
5. Aluehallintovirasto päätös 26.11.2019, Dnro LSSAVI/9635/2019, Julkunevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Vaasan hallinto-oikeuden osittain palauttama
asia, Veteli
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
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81 § MUUT ASIAT
Tekla § 81
2.12.2019
1.
2.
3.
4.

Hirsikoulun laajennuksen eteneminen: Muutto uuteen laajennukseen lähiaikoina.
Uuden päiväkodin rakentamisen eteneminen
Valtioavustuksen hakeminen PIMA-kunnostukseen vuoden 2019 aikana
Kiusanteko kuntapolitiikalla Evijärvellä tietyille henkilöille/yrityksille.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
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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 79–81

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 61, 63–78

HallintolainkäyttöL 5 §:n /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
Pykälät: 61, 63–78
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 laskettaessa 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
sisältö ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
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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, 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 62

Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

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

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

