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PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.

ASIAT

§§ 18-21

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jyrki Mikkola ja Rita Haapasaari.
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Santtu Lehto
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 2. päivänä huhtikuuta 2019

Jyrki Mikkola
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Rita Haapasaari
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18 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN BETONIELEMENTTITARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Tekla § 18
2.4.2019

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Evijärven hyötykäyttöasema on päätetty uudelleen rakentaa nykyisestä paikasta toisaalle. Evijärven kunta vastaa alueen rakentamisesta.
Hyötykäyttöaseman toiminnasta vastaa Ab Ekorosk Oy.
Ab Ekorosk Oy:n toimitusjohtaja on esittänyt, että uudelleenrakennettavalla hyötykäyttöasemalla huomioitaisiin nykyistä korkeampien hyötyjätteen keräys konttien
käyttäminen. Korkeammat kontit ovat tilavuudeltaan suurempia joten niihin mahtuu
enemmän hyötyjätettä, jolloin niiden tyhjennyskerrat harventuisivat.
Hyötyjätteen keräyskontit omistaa Ab Ekorosk Oy.
Evijärven tekninen lautakunta on 12.3.2019 kokouksessaan linjannut, että Evijärven
uudelleenrakennettava hyötykäyttöasema rakennetaan Ab Ekorosk Oy:n esittämien
korkeampien hyötyjätteiden keräyskeräyskonttien mukaisella mitoituksella.
Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia hyötykäyttöaseman betonielementeistä. Betonielementtien minimikorkeus tarjouspyynnössä on ollut 2735mm. Tarjoukset pyydettiin kuudelta yritykseltä, joista kaksi antoi tarjouksen ja kolme yritystä ilmoitti, ettei tällä kertaa osallistu tarjouskilpailuun.
Tarjoushinnat ovat seuraavat:
Tarjoaja
Tuurin valutuote Oy
Klemolan Betoni Oy

Tarjoushinta, € alv 0%
33 595 €
47 300 €

Tarjoushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Tarjouksiin sisältyy betonielementit yhteensä 116 m, rahti ja asennus valmiille tilaajan
tekemälle murskepedille. Tarjoukset eivät sisällä elementtien saumausta.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tuurin valutuote Oy:n tarjouksen
2735 mm korkeista betonielementeistä tarjoushintaan 33 595 € alv 0%.
Hankinta katetaan aluksi muista investoinneista mahdollisesti säästyvistä kuluista.
Mikäli muut investoinnit toteutuessaan näyttävät ylittävän vuodelle 2019 budjetoidun
investointien kokonaiseuromäärän, tehdään tästä välittömästi erillinen lisämäärärahaanomus valtuustolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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19 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla § 19
2.4.2019

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t
40
43
44

Anssi Kylkisalon irtisanoutuminen ja pitämättömien vuosilomien korvaus
Asuntohakemus
Vuokrasopimuksen purkaminen

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 Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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20 § MUUT ASIAT
Tekla § 20
2.4.2019

1. Keskusteltiin matonpesupaikan rakentamisesta
2. Henkilöstöasioita
3. Investointien aikataulutus
4. Keskusteltiin teknisen lautakunnan 12.3.2018 § 6 päätöksestä. Keskustelun perusteella päätettiin yksimielisesti lisätä pöytäkirjaan pykälä § 21 Linnan vesiosuuskunnan
liittäminen kunnan vesijohtoverkostoon – uudelleenkäsittely
5. Päiväkoti Tuulentupa
6. Tiedottaminen kunnan internetsivuilla

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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21 § LINNAN VESIOSUUSKUNNAN LIITTÄMINEN KUNNAN VESIJOHTOVERKOSTOON UUDELLEENKÄSITTELY
Tekla § 21
2.4.2019

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Linnan vesiyhtymän omistajat (yksityinen vesiyhtymä) ovat 10.11.2018 päivätyllä kirjeellä ilmaisseet halunsa liittyä kunnan vesilaitoksen jakeluverkkoon.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.3.2019 § 6.
Tekninen lautakunta päätti 12.3.2019 asiassa seuraavasti:
1. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkosto lukuun ottamatta nykyistä vesikaivoa liitetään kunnanvesijohtoverkostoon. Linnan vesiyhtymän nykyinen vesikaivo tarvikkeineen ja liittymineen ei siirry kunnan vesilaitokselle.
2. Linnan vesiyhtymän vesijohtoverkostoon kuuluvat kiinteistöt maksavat liittymisestä yhteisvastuullisesti yhden asuinkiinteistön liittymismaksun 1720 € + alv Evijärven kunnan vesilaitokselle. Liittymismaksu sisältää kunnan vesilaitoksen runkolinjan ja Linnan vesiyhtymän runkolinjan liitostyön sekä yhden kunnan vesilaitoksen
runkolinjasta haaraantuvaan linjaan asennettavan runkolinjan sulkijan.
3. Jokaiselle kiinteistölle tehdään oma kirjallinen vesiliittymäsopimus.
4. Liittymisen jälkeen jokaiselta kiinteistöltä, aletaan periä voimassa olevan taksan
mukaiset vuosittaiset liittymän perusmaksut sekä vedenkulutuksen mukaan perittävä kulutusmaksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.
5. Linnan vesiyhtymän liittämisen kunnan vesilaitoksen vesijohtoverkostoon edellytyksenä on, että jokaisella kiinteistöllä on käytössä vesimittari.
Kokouksen pöytäkirja on julkaistu kunnan internet sivuilla 13.3.2019.
Päätöksen § 6 muutoksenhakuaikana asiaan on tullut tarkentavaa tietoa, jonka perusteella asia on syytä käsitellä uudelleen.
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan 12.3.2019 § 6 Anomus vesilaitoksen jakeluverkostoon liittymisestä käsitellään
uudelleen esille tulleiden seikkojen vuoksi ja asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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 19-21

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 18

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: 18
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
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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

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

