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48 § YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS 

Tekla 48 § 
29.10.2019 Koskimäki Janne ja Sanna (Myllytie 7) ovat jättäneet ympäristönsuojelulain 115 a §.n 

mukaisen ilmoituksen koskien uuden rakennettavan eläinsuojan toimintaa. 
 

Ilmoituksen mukainen toiminta ja sen sijainti 
Ilmoitus koskee uutta eläinsuojaa, joka on tarkoitettu enintään 170 lypsylehmälle ja 
18 hieholle, jotka ovat yli 12 kk kiinteistölle 52-404-21-3. Eläinsuojalla ei ole osoitetta, 
mutta sinne haarautuu tie Jokikyläntie 398 kohdalta. 

 
Ilmoituksen käsittelemisen peruste  
Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vasta toiminnasta ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisista toiminnoista. 

 
Toimivaltainen viranomainen 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 mo-
mentin mukaisesti toimivaltainen viranomainen käsittelemään ilmoituksen. 

 
Tiivistelmä toiminnasta 
Toiminnanharjoittajalla on olemassa oleva eläinsuoja osoitteessa Myllytie 7. Eläin-
suojan toiminnalle on myönnetty ympäristölupa 1.12.2008. Uusi eläinsuoja rakenne-
taan noin 950 m:n etäisyydelle toiminnassa olevasta eläinsuojasta.  

 
Rakennettavaan eläinsuoja on mitoitettu enintään 170 lypsylehmälle ja 12 hieholle yli 
12 kk. Kyseessä on uusi toiminta ja sille ei ole aiempaa voimassa olevaa ympäristö-
lupaa tai ilmoituspäätöstä. 

 
Eläinsuojan läheisyyteen rakennetaan uusi lietelantala, 2500 m3, olemassa olevan 
lietelantalan viereen, 1200 m3. Lisäksi vieressä on 300 m3:n kuivalantala. Lähin 
asuinrakennus sijaitsee noin 450 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Toiminta ei sijait-
se pohjavesialueella. 

 
Ilmoituksen käsittely 
Ilmoitus kirjattiin vastaanotetuksi 20.8.2019. Ilmoituksesta on kuulutettu Evijärven 
kunnan virallisella ilmoitustaululla. 23.8.–23.9.2019 sekä 3.-20.10.2019 Lisäksi ilmoi-
tuksesta on kuulutettu myös kunnan internet -sivuilla. Eläinsuojan toimintakiinteistöön 
rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja alle 600 metrin etäisyydellä eläinsuojasta asuvil-
le kiinteistöjenomistajille on ilmoitettu vireillä olevasta ilmoituksesta kirjallisesti 
22.8.2019 lähteneellä kirjeellä.  

 
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 

  
Toiminnan sijoituspaikka on tarkastettu 2.10.2019. 

 
Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomai-
selta. Lausunto saapui 3.10.2019. Lausunnossa on todettu seuraavaa: 

”Toiminta sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle ja etäisyys lähimpiin 
asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin on yli 400 metriä. Välimaastossa on metsäalueita.  
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Lannan levityksessä pohjavesialueella oleville peltolohkoille tulee noudattaa ympäris-
töviranomaisen ohjeita pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. 

Ilmoituksen mukaisesta toiminnasta lupaehtoja noudattamalla ei aiheudu terveyshait-
taa naapurustolle. 

Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunnitel-
tava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. 
Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien 
mukaan estyy. 

Lausunto perustuu terveydensuojeluviranomaiselle toimitettuihin asiakirjoihin sekä ti-
lalla tehtyyn katselmukseen.” 

 
 

Ympäristösihteerin ehdotus: 
 

Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, tekninen lautakunta, on tarkistanut 
ilmoituksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Lautakunta hyväksyy ilmoituksen. Toiminnas-
sa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Vna 
138/2019) ja ilmoittajan ilmoituksessaan antamia tietoja eläinsuojan toiminnasta. 
Toiminnassa on myös noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puu-
tarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista (Vna 1250/2014). Edellä 
mainitun lisäksi annetaan seuraavat lisämääräykset: 

 
Lannan levitys 

 
1. Lietelantaa ei saa levittää pohjavesialueelle. Pohjaveden muodostumisalueen ja 
pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan kuitenkin levittää kuivalan-
taa edellyttäen, että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa 
ja kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitse-
maa typpimäärää. 

 
Jätehuolto 

 
2.  Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi ja niiden kuljetus käsittelyyn tai 
loppusijoituspaikkaan on järjestettävä siten, ettei varastoinnista tai kuljetuksesta ai-
heudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän, pinta- tai pohjaveden pi-
laantumisvaaraa tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. 

 
Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljy, akut, loisteputket, käyttökelvottomat torjunta-aineet, 
on toimitettava asianmukaiseen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Hyötyjätteet 
kuten paperit, pahvit, muovi, metallit ja lasit on kerättävä erikseen ja toimitettava en-
sisijaisesti hyötykäyttöön kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttöön 
kelpaamattomat jätteet on toimitettava hyväksyttävään keräyspaikkaan kunnan jäte-
huoltomääräysten mukaisesti. 

 
3. Eläinsuojaa tulee hoitaa siten, että haittaeläinten kuten kärpästen, rottien tai lok-
kien määrä ei lisäänny toiminnan seurauksena. Tarvittaessa haittaeläimiä tulee torjua 
hyväksyttävällä tavalla. 
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Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito 
 

4. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Vna 138/2019) 9§:n 
2 momentin lisäksi seurantatietojen tulee sisältää tiedot toiminnassa syntyneistä jät-
teistä lajeittain ja määrittäin sekä jätteiden toimituspaikat. 

 
Vahinko- ja onnettomuustilanteet 

 
5. Onnettomuustilanteissa ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaiselle ja 
Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli niistä voi aiheutua välitöntä 
ja todennäköistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
6. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan (BAT) kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. 

 
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

 
7. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava YSL 115 a §:n mukaisesti. 
Toiminnan-harjoittajan tulee ilmoittaa toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoitta-
jan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle. 

 
Päätöksen perustelut 

 
Ottaen huomioon eläinsuojan sijaintipaikka ja annetut lupamääräykset, toiminta ei to-
dennäköisesti aiheuta terveyshaittaa, naapuruussuhteista annetun 17 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkit-
tävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä erityisten luonnonolosuh-
teiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista vaikutusalueella. 

 
Perusteluina todetaan myös, että eläinsuoja sijoitetaan etäämmälle lähimmästä häi-
riintyvistä kohteista, kuin Valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläin-
suojista (Vna 138/2019) säädetään vastaavan kokoisen eläinsuojan vähimmäisetäi-
syydestä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Näin ollen ympäristövaikutukset lä-
himmässä häiriintyvässä kohteessa eivät ole kohtuuttomia. 

 
Määräykset lannan levityksestä on annettu ehkäisemään niiden mahdollisesti aiheut-
tamaa maaperän, vesistöjen tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

 
Määräyksillä jätehuollosta ehkäistään jätteiden käsittelystä aiheutuvaa roskaantumis-
ta sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien likaantumista aiheuttamat ympäristö- ja 
terveyshaitat. Polttoaineiden, muiden kemikaalien ja vaarallisten jätteiden asianmu-
kainen varastointi vähentää ympäristölle aiheutuvaa riskiä. 

 
Määräyksillä toiminnasta vahinko- ja onnettomuustilanteissa ehkäistään ympäristön 
pilaantumista em. tilanteissa. 

 
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksis-
ta, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toi-
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minnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) kehittyy ja sitä 
tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

 
Valvontaviranomainen suorittaa valvontasuunnitelman mukaista valvontaa, jonka 
mukaan eläinsuojien valvontatarkastuksia tehdään 5 vuoden välein. Kirjanpitovelvoite 
ja tietojen saanti ovat osa valvontaa. Velvoitteella ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen 
toiminnan lopettamisesta, valvontaviranomaisella on mahdollisuus antaa määräyksiä 
toiminnan lopettamisesta. 

 
Päätöksen voimassaoloaika 

 
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan muuttamisesta ja ilmoituksenvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan olennaises-
ta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus. 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää päätöksen raukeamisesta ympäristön-
suojelulain 88 §:n mukaisesti tai peruuttaa päätöksen ympäristönsuojelulain 93 §:n 
mukaisesti. (YSL 87, 88, 89, 93, 115 a) 

 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän päätöksen 
määräyksiä ankarampia tai näistä päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspää-
töksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän ilmoituspäätöksen es-
tämättä noudatettava.(YSL 70 §) 

 
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

 
Tämä päätös on lainvoimainen 9.12.2019, jos päätöksestä ei haeta muutosta. (YSL 
198 §) 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 70, 84,85,87,88,89,94,115 a-e, 190, 198, ja 205 § 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 15 a § 
Jätelaki (646/2011): 72–74 § 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014) muutoksineen 

 
Käsittelymaksu  
Asian käsittelystä peritään Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisentaksan 
mukaisesti 840 euroa.   
 
Perusteet: Ympäristönsuojelulaki § 205, Evijärven kunnanhallituksen hyväksymä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun suuruus (30.3.2015 § 77) 

 
Päätöksestä tiedottaminen 
Päätöksen antopäivä on 31.10.2019 ja siitä kuulutetaan Evijärven virallisella ilmoitus-
taululla sekä Evijärven kunnan internet -sivulla sähköisesti. 

 
Päätös: 
Sanna ja Janne Koskimäki 
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Tiedoksi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 

 
Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto ilmoi-
tuksen jättämisestä. 

 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusositus 
liitteenä. (YSL 190 §) 

 
LIITTEET 
Liite 1. Ilmoituslomake liitteineen 
Liite 2. Valitusosoite 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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49 § YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS 

Tekla 49 § 
29.10.2019 Sironen Matti on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §.n mukaisen ilmoituksen kos-

kien uuden eläinsuojan toiminnan laajennusta. 
 

Ilmoituksen mukainen toiminta ja sen sijainti 
Ilmoitus koskee olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan olennaista 
muutosta kiinteistöillä 52-402-1-134 ja 52-402-1-21, osoitteessa  Esantie 140. Ilmoi-
tus koskee 57 lypsylehmää, 12 hiehoa yli 12 kk, 12 vasikkaa 6-12 kk ja 32 vasikkaa 
alle 6 kk. Sonnivasikat myydään terninä välitykseen. 

 
Ilmoituksen käsittelemisen peruste  
Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vasta toiminnasta ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisista toiminnoista. 

 
Toimivaltainen viranomainen 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 mo-
mentin mukaisesti toimivaltainen viranomainen käsittelemään ilmoituksen. 

 
Tiivistelmä toiminnasta 
Toiminnanharjoittajalla on olemassa oleva eläinsuoja osoitteessa Esantie 140. Eläin-
suojan toiminnalle on myönnetty ympäristölupa 19.6.2006. Ilmoituksen mukaisesti 
nykyiseen eläinsuojan sisällä tehdään muutoksia, jotka mahdollistavat eläinmäärän 
lisääntymisen. Lisää parsipaikkoja saadaan mm. lypsylehmille muuttamalla asema-
lypsy robottilypsyksi. 

 
Eläinsuojan muutostöiden jälkeen eläinsuoja on mitoitettu enintään 57 lypsylehmälle, 
12 hieholle yli 12 kk, 12 vasikkalle 6-12 kk ja 32 vasikkalle alle 6 kk. 

 
Eläinsuojan vieressä on olemassa olevat lietelantalat: 1200 m3, 1000 m3 ja 80 m3, 
joista 80 m3:n lantalassa on betonikansi. Muut lietelantalat kuorettuvat luontaisesti tai 
käytetään kevyttä katetta. Lähin asuinrakennus sijaitsee nykyisestä ja ilmoituksen 
mukaisesta eläinsuojasta ja lähimmästä lantalasta noin 100 metrin etäisyydellä. Toi-
minta ei sijaitse pohjavesialueella. 

 
Ilmoituksen käsittely 
Ilmoitus kirjattiin vastaanotetuksi 10.9.2019. Ilmoituksesta on kuulutettu Evijärven 
kunnan virallisella ilmoitustaululla. 18.9.–17.10.2019. Lisäksi ilmoituksesta on kuulu-
tettu myös kunnan internet sivuilla. Eläinsuojan toimintakiinteistöön rajautuvien kiin-
teistöjen omistajille ja alle 600 metrin etäisyydellä eläinsuojasta asuville kiinteistö-
jenomistajille on ilmoitettu vireillä olevasta ilmoituksesta kirjallisesti 17.9.2019 lähte-
neellä kirjeellä.  

 
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 

 
Toiminnan sijoituspaikka on tarkastettu 8.10.2019. 

 
Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomai-
selta. Lausunto saapui 8.10.2019. Lausunnossa on todettu seuraavaa: 
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”Kyseessä oleva toiminta on jo olemassa olevaa toimintaa. Toiminnan laajentuminen 
tapahtuu tekemällä muutostöitä jo olemassa olevan navettarakennuksen sisällä, jol-
loin etäisyydet lähimpiin naapureihin pysyvät v. 2006 myönnetyn ympäristöluvan mu-
kaisina. Ilmoituksen mukaisen toiminnan vaikutukset lähiasutukselle ja ympäristölle 
pysyvät lähes samanlaisina kuin tällä hetkellä voimassa olevan luvankin aikana. Toi-
minta sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jossa maatalouden harjoit-
taminen katsotaan tavanomaiseksi toiminnaksi. Ilmoituksen mukaisesta toiminnasta 
lupaehtoja noudattamalla sekä parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttämällä ei ole-
tettavasti aiheudu terveyshaittaa naapurustolle.  
 
Terveystarkastajalle ei ole tullut valituksia tuotantotilan aiheuttamista terveyteen koh-
distuvista haitoista. Hajuhaittoja saattaa ilmetä lantaa käsiteltäessä. 

 
Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on 
suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja 
edistetään. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen 
mahdollisuuksien mukaan estyy. 
 
Lausunto perustuu terveydensuojeluviranomaiselle toimitettuihin asiakirjoihin sekä ti-
lalla tehtyyn katselmukseen.” 

 
 

Ympäristösihteerin ehdotus: 
 

Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, tekninen lautakunta, on tarkistanut 
ilmoituksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Lautakunta hyväksyy ilmoituksen. Toiminnas-
sa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Vna 
138/2019) ja ilmoittajan ilmoituksessaan antamia tietoja eläinsuojan toiminnasta. 
Toiminnassa on myös noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puu-
tarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista (Vna 1250/2014).  

 
Tekninen lautakunta hyväksyy eläinsuojan Vna 138/2019 vähimmäisetäisyydestä 
poikkeamisen asetuksen 3 §:n mukaisesti. 

 
Edellä mainitun lisäksi annetaan seuraavat lisämääräykset: 

 
Lannan varastointi ja levitys 

 
1. Lietelantaloiden lannan kuorettumisen edistämiseksi tulee käyttää kevytkatetta 
esim. turvetta. Lietelantaa ei saa levittää pohjavesialueille.  

 
Jätehuolto 

 
2.  Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi ja niiden kuljetus käsittelyyn tai 
loppusijoituspaikkaan on järjestettävä siten, ettei varastoinnista tai kuljetuksesta ai-
heudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän, pinta- tai pohjaveden pi-
laantumisvaaraa tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. 

 
Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljy, akut, loisteputket, käyttökelvottomat torjunta-aineet, 
on toimitettava asianmukaiseen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Hyötyjätteet 
kuten paperit, pahvit, muovi, metallit ja lasit on kerättävä erikseen ja toimitettava en-
sisijaisesti hyötykäyttöön kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttöön 
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kelpaamattomat jätteet on toimitettava hyväksyttävään keräyspaikkaan kunnan jäte-
huoltomääräysten mukaisesti. 

 
3. Eläinsuojaa tulee hoitaa siten, että haittaeläinten kuten kärpästen, rottien tai lok-
kien määrä ei lisäänny toiminnan seurauksena. Tarvittaessa haittaeläimiä tulee torjua 
hyväksyttävällä tavalla. 

 
Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito 

 
4. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Vna 138/2019) 9 
§:n 2 momentin lisäksi seurantatietojen tulee sisältää tiedot toiminnassa syntyneistä 
jätteistä lajeittain ja määrittäin sekä jätteiden toimituspaikat. 

 
Vahinko- ja onnettomuustilanteet 

 
5. Onnettomuustilanteissa ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaiselle ja 
Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli niistä voi aiheutua välitöntä 
ja todennäköistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
6. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan (BAT) kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. 

  
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

 
7. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava YSL 115 a §:n mukaisesti. 
Toiminnan-harjoittajan tulee ilmoittaa toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoitta-
jan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle. 

 
Päätöksen perustelut 

 
Ottaen huomioon eläinsuojan sijaintipaikka ja annetut lupamääräykset, toiminta ei to-
dennäköisesti aiheuta terveyshaittaa, naapuruussuhteista annetun 17 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkit-
tävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä erityisten luonnonolosuh-
teiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista vaikutusalueella. 

 
Vähimmäisetäisyys ilmoitetulle eläinmäärälle on asetuksen Vna/138 2019 mukaisesti 
150 m lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä voi-
daan asetuksen 3§ mukaan myöntää, jos laajennusosaa ei voida sijoittaa kiinteistöllä 
muulle soveltuvalla vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle ja vähimmäisetäisyy-
destä poikkeamista ei käytettävät hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet ja teknii-
kat sekä paikalliset olosuhteet huomioiden aiheudu huomattavaa hajuhaittaa häiriin-
tyvässä kohteessa.  

 
Kysymyksessä on olemassa oleva eläinsuoja, jota ei laajenneta. Lisäksi uusia lanta-
loita ei rakenneta.  Eläinmäärää lisätään tekemällä muutokset olemassa olevien sei-
nien sisällä. Nykyiselle eläinsuojan toiminnalle on voimassa oleva ympäristölupa. Vä-
himmäisetäisyydet eivät muutu verrattuna nykyiseen toimintaa. Lähimmät naapurit 
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eivät ole valittaneet eläinsuojan toiminnasta. Lisäksi päätöksessä huomioidaan Sei-
näjoen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen antama lausunto. 

 
Määräykset lannan levityksestä on annettu ehkäisemään niiden mahdollisesti aiheut-
tamaa maaperän, vesistöjen tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

 
Määräyksillä jätehuollosta ehkäistään jätteiden käsittelystä aiheutuvaa roskaantumis-
ta sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien likaantumista aiheuttamat ympäristö- ja 
terveyshaitat. Polttoaineiden, muiden kemikaalien ja vaarallisten jätteiden asianmu-
kainen varastointi vähentää ympäristölle aiheutuvaa riskiä. 

 
Määräyksillä toiminnasta vahinko- ja onnettomuustilanteissa ehkäistään ympäristön 
pilaantumista em. tilanteissa. 

 
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksis-
ta, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toi-
minnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) kehittyy ja sitä 
tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

 
Valvontaviranomainen suorittaa valvontasuunnitelman mukaista valvontaa, jonka 
mukaan eläinsuojien valvontatarkastuksia tehdään 5 vuoden välein. Kirjanpitovelvoite 
ja tietojen saanti ovat osa valvontaa. Velvoitteella ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen 
toiminnan lopettamisesta, valvontaviranomaisella on mahdollisuus antaa määräyksiä 
toiminnan lopettamisesta. 

 
Päätöksen voimassaoloaika 

 
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan muuttamisesta ja ilmoituksenvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan olennaises-
ta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus. 
 
Tämän ilmoituspäätöksen saadessa lainvoiman raukeaa Evijärven rakennus- ja ym-
päristölautakunnan 19.6.2006 myöntämä ympäristölupa. 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää päätöksen raukeamisesta ympäristön-
suojelulain 88 §:n mukaisesti tai peruuttaa päätöksen ympäristönsuojelulain 93 §:n 
mukaisesti. (YSL 87, 88, 89, 93, 115 a) 

 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän päätöksen 
määräyksiä ankarampia tai näistä päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspää-
töksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän ilmoituspäätöksen es-
tämättä noudatettava.(YSL 70 §) 

 
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

 
Tämä päätös on lainvoimainen 9.12.2019, jos päätöksestä ei haeta muutosta. (YSL 
198 §) 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 70, 84,85,87,88,89,94,115 a-e, 190, 198, ja 205 § 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 15 a § 
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Jätelaki (646/2011): 72–74 § 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014) muutoksineen 

 
Käsittelymaksu  
Asian käsittelystä peritään Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisentaksan 
mukaisesti 840 euroa.   
 
Perusteet: Ympäristönsuojelulaki § 205, Evijärven kunnanhallituksen hyväksymä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun suuruus (30.3.2015 § 77) 

 
Päätöksestä tiedottaminen 
Päätöksen antopäivä on 31.10.2019 ja siitä kuulutetaan Evijärven virallisella ilmoitus-
taululla sekä Evijärven kunnan internet -sivulla sähköisesti. 

 
Päätös: 
Matti Sironen 

 
Tiedoksi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 

 
Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto ilmoi-
tuksen jättämisestä. 

 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusositus 
liitteenä. (YSL 190 §) 

 
LIITTEET 
Liite 1. Ilmoituslomake liitteineen 
Liite 2. Valitusosoite 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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50 § LUVAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN 2019-0007 

Tekla § 50 
29.10.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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51 § POIKKEAMISLUPA / RAKENNUSOIKEUDEN YLITYS, PELTOLA 11:7    

Tekla § 51 
29.10.2019 Kiinteistön omistajat hakevat 17.9.2019 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa 

rakennusoikeuden ylittämiseen kiinteistölle Peltola 52-404-11-7. Kiinteistö sijaitsee 
Välijoen varrella voimassa olevalla Kulttuurimaisema- ja rantayleiskaavan M-alueella. 
Kulttuurimaisema- ja rantayleiskaava alueelle on hyväksytty vuonna 2003. 

  
Kartta ja kulttuurimaisema- ja rantayleiskaavaote kiinteistöstä jaetaan esityslistan 
mukana. 

 
 Kiinteistön aikaisemmat omistajat ovat saaneet 24.5.1993 myönnetyn rakennusluvan 

poikkeamisluvalla. Tuolloin alueella ei ollut vahvistettua kaavaa. Vaasan Lääninhalli-
tus on 2.3.1993 myöntänyt poikkeamisluvan 100 m² asuinrakennuksen rakentamisel-
le. Kiinteistölle on rakentunut poikkeamisluvan jälkeen asuinrakennus 125 k-m² ja au-
totalli 48 k-m² eli yhteensä 173 k-m². 
 
Hakijoilla eli nykyisillä omistajilla on aikomuksena muuttaa asuinrakennuksen yhtey-
dessä oleva autokatos makuuhuoneeksi. Muutos lisäisi asuinrakennuksen kerrosalaa 
16 k-m². Rakennusoikeutta olisi muutoksen jälkeen käytetty yhteensä 189 k-m². 

 
Vuonna 2003 hyväksyttyyn Kulttuurimaisema- ja rantayleiskaavaan ei ole merkitty 
rantavyöhykkeelle kyseistä rakennuspaikkaa, vaikka se oli muodostunut jo aiemmin 
vuonna 1993. Kulttuurimaisema- ja rantayleiskaavan mukaan rantavyöhykkeellä si-
jaitsevan pysyvän asunnon rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 10 % raken-
nuspaikan pinta-alasta kuitenkin vähintään 250 k-m². 
 
Hakijoiden rakennuspaikka sijaitsee Kulttuurimaisema- ja rantayleiskaavan M-
alueella, jossa kaavamääräysten mukaan avoimella alueella sijaitsevan 1.1.2000 jäl-
keen muodostetulla tilalla olevan rakennuspaikan on oltava vähintään 4000 m². Muu-
toin rakennuspaikka voi olla tätä pienempi kuitenkin vähintään maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisesti 2000 m². Hakijoiden kiinteistö on pinta-alaltaan 1272 m² ja raken-
nuspaikan sallittu kerrosala on tällä hetkellä vuonna 1993 myönnetyllä poikkeamislu-
valla 100 m².   
 
Hakijat hakevat poikkeamislupahakemuksellaan kiinteistölleen 250 k-m² rakennusoi-
keutta. Hakijat perustelevat hakemustaan että kiinteistöllä on jo olemassa oleva ra-
kennuspaikka, jolla sijaitsee asuinrakennus ja autotalli. 

 
Naapurit on kuultu ja heillä ei ole huomauttamista asiasta. 
 
MRL 171 §: Poikkeamista ei saa myöntää, jos se 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle; 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-
mista; tai 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
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Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan rakennuspaikan 
kokonaisrakennusoikeuden lisäämiseksi 250 k-m²: iin.  Rakennuspaikka on muodos-
tunut jo ennen Kulttuurimaisema- ja rantakaavan hyväksymistä eikä siten aiheuta 
haittaa kaavoitukselle eikä alueiden muulle käytölle. Olemassa oleville rakennuksille 
on myönnetty aiemmin rakennuslupa eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkit-
tävään rakentamiseen eikä poikkeaminen aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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52 § RAKENNUSLUPA 2019-0040 

Tekla § 52  
29.10.2019
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   107 
 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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53 § YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUSHANKKEIDEN AVUSTUSPERIAATTEEN 
TARKENTAMINEN 

Tekla § 53 
29.10.2019  

Kunnanhallitus on päättänyt yksityisteiden perusparannushankkeiden avustamisesta 
seuraavasti: 
- Kunnan avustaessa yksityisiä tiekuntia teiden perusparannushankkeissa, kunta ei 

vaadi ELY-keskuksen osallistumista hankkeen kustannuksiin.  
- Kunta avustaa yksityisten tiekuntien teiden perusparannushankkeita 20 %:lla to-

teutuneiden kustannusten yksityisestä rahoitusosuudesta, kuitenkin enintään 
20000 €. Yksityisten tiekuntien tulee hyväksyttää kustannusarvio kunnassa ennen 
hankkeen aloittamista. 

- Tie tulee olla pysyvän asutuksen tie. 
 
Tekninen lautakunta päätti 17.9.2019 § 46 yksimielisesti ehdottaa kunnanhallituksel-
le, että se päivittää avustusperusteita siten, että kunnan avustamiin yksityisteitten pe-
rusparannushankkeisiin on oltava eri palveluntarjoajilla tasavertaiset mahdollisuudet 
osallistua halutessaan tarjouskilpailuihin julkisten hankintojen periaatteiden mukai-
sesti edellytyksenä kunnan myönteiselle avustuspäätökselle. 
 
Päivityksen myötä edellytys avustuksen myöntämiselle on että tarjoukset eri työsuo-
ritteista tai materiaaleista tai niiden yhdistelmistä pyydetään julkisella ilmoituksella 
vähintään yhdessä Evijärvellä julkaistavassa paikallislehdessä.  
 
Ilmoituksella pyritään varmistamaan se, että kaikilla palvelun tai materiaalien tarjoajil-
la on tasavertainen mahdollisuus tarjouksen jättämiseen. 
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se päättää päivittää 
yksityisteiden perusparannushankkeiden avustamisperiaatteita siten, että avustuspe-
riaatteet ovat seuraavat: 
- Kunnan avustaessa yksityisiä tiekuntia teiden perusparannushankkeissa, kunta ei 

vaadi ELY-keskuksen osallistumista hankkeen kustannuksiin.  
- Kunta avustaa yksityisten tiekuntien teiden perusparannushankkeita 20 %:lla to-

teutuneiden kustannustenyksityisestä rahoitusosuudesta, kuitenkin enintään 
20000 €. Yksityisten tiekuntien tulee hyväksyttää kustannusarvio kunnassa ennen 
hankkeen aloittamista.  

- Tie tulee olla pysyvän asutuksen tie. 
- Kunnan avustamiin yksityisteitten perusparannushankkeisiin on oltava eri palve-

luntarjoajilla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua halutessaan tarjouskilpailui-
hin. Hakijan on avustusta hakiessa toimitettava kopio paikallislehdessä julkaistus-
ta julkisesta tarjouspyyntöilmoituksesta. 

 
Jarkko Pahkakangas esitti Rita Haapasaaren kannattamana, että kunnaninsinöörin 
pohjaehdotukseen lisätään viimeiseen kohtaan: 
 
- Kunnan avustamiin yksityisteitten perusparannushankkeisiin on oltava eri palve-

luntarjoajilla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua halutessaan tarjouskilpailui-
hin. Hakijan on avustusta hakiessa toimitettava kopio paikallislehdessä julkaistus-
ta julkisesta tarjouspyyntöilmoituksesta sekä hankintapäätöksistä. 
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Puheenjohtaja esitti Jyrki Mikkolan kannattamana, että kunnaninsinöörin pohjaehdo-
tuksesta poistetaan kokonaan viimeinen kohta eikä perusteita näin ollen tarvitse päi-
vittää. 

 
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kaksi kunnaninsinöörin pohjaehdotuksesta 
poikkeavaa esitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan 
esityksen äänestyksestä: Ensin äänestetään kokouksessa tehtyjen ehdotusten kes-
ken niin, että puheenjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät EI ja Pahkakankaan 
ehdotusta kannattavat äänestävät JAA. Tämän äänestyksen voittaja menee pohjaeh-
dotusta vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
1. Äänestyksessä annettiin 4 EI-ääntä (Erkki Latukka, Minja Keto, Jyrki Mikkola ja 

Pasi Mäntylä), 2 JAA-ääntä (Jarkko Pahkakangas ja Rita Haapasaari) 
 

Seuraavaksi vastakkain ovat kunnaninsinöörin pohjaehdotus ja ensimmäisen äänes-
tyksen voittanut puheenjohtajan ehdotus. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannatta-
vat kunnaninsinöörin pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat pu-
heenjohtajan ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
2. Äänestyksessä annettiin 4 EI-ääntä (Erkki Latukka, Minja Keto, Jyrki Mikkola ja 

Pasi Mäntylä), 2 JAA-ääntä (Jarkko Pahkakangas ja Rita Haapasaari) 
 

Teknisen lautakunnan päätökseksi on tullut puheenjohtajan ehdotus äänin 2 – 4 
 
 
Päätös: Tekninen lautakunta ei ehdota kunnanhallitukselle perusparannushankkei-
den avustusperiaatteiden tarkentamista. 

 
Jarkko Pahkakangas jätti eriävän mielipiteen. Kirjallisesti liitteenä 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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54 § URHEILUKENTÄN TURVALLISUUDEN JA TOIMINNALLISUUDEN PARANTAMI-
NEN 

Tekla § 54 
29.10.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 

Yhtenä lähiliikuntatyöryhmän tavoitteena on ollut kirkonkylän urheilukentän turvalli-
suuden ja toiminnallisuuden parantaminen. Toiminnallisuutta on parannettu rakenta-
malla katettu katsomo pituushyppypaikan ja juoksusuoran edustalle.  

 
Turvallisuuden parantamiseksi on suunniteltu metallista aitaa urheilukentän tienpuo-
leisten nurmialueiden reunoille. 

  
Urheilukentän aitaaminen parantaa kentän turvallisuutta. Tällä hetkellä urheilukentän 
reunoilla ei ole aitaa, joten lapset voivat juosta urheilukentältä suoraan urheilukentän 
vierellä kulkeville teille. 

 
Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia urheilukentän aidan rakentamisesta Jokitien ja 
Pukkilantien varteen. Rakennettavan aidan kokonaispituudeksi tulee noin 270 jm.   

 
Ympärysaita on pyydetty n.1200 mm korkeana. Tarjouspyyntö sisälsi varsinaisen ai-
dan lisäksi liukuportin sekä käyntiportin sekä asennukset. 
 
Tarjoukset pyydettiin neljältä yritykseltä, joista kolme yritystä jätti tarjouksen.  
 
Tarjoushinnat ovat seuraavat: 

Tarjoaja Tarjoushinta € alv 0 % 
TTP-Huolto Ky 18 556,00 € 
A-Aidat Oy 19 669,63 € 
VEPE Oy 27 194,00 € 

 
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.  

 
  

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kirkonkylän urheilukentän verkkoaidat 
toimittajaksi TTP-Huolto Ky:n tarjouksenmukaisella hinnalla 18 556,00 € alv 0 %. 
Verkkoaita urheilukentälle tulee olla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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55 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.9.2019  

Tekla § 55 
29.10.2019 Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas 
 

Teknisen toimen 30.9.2019 erääntyneitä saatavia on yhteensä noin 34.471 euroa.  
 

Erääntyneet 
saatavat 30.9.2018 31.12.2018 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 

Vesilaskut 25.846 € 56.392 € 14.185 € 13.084 € 26.008 € 
Vuokrat 8.065 € 9.352 € 6.446 € 8.840 € 8.463 € 
YHTEENSÄ 33.911 € 65.744 € 20.631 € 21.924 € 34.471 € 

 
Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.  
 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.  
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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56 § TALOUSARVION 2020 INVESTOINTIOSA  

Tekla § 56 
29.10.2019 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 

2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022. Investointiohjelmasta on keskusteltu val-
tuuston iltakoulussa 22.10.2019. 

 
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan 
vuodelle 2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei 
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Tekninen lautakunta päätti ottaa investointiosan vuodelle 2020 ja suunnitelma vuosil-
le 2021 ja 2022 käsittelyyn. 
 
Jarkko Pahkakangas ehdotti, että investointiohjelmaan lisätään hyötykäyttöaseman 
maapohjan hankintaan 50 000 € vuodelle 2020. Ehdotus raukesi kannattamattoma-
na. 
 

 
Päätös: Tekninen lautakunta päätti esittää pohjaehdotuksen mukaisen investointioh-
jelman kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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57 § TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2020 TALOUSARVIOEHDOTUS    

Tekla § 57 
29.10.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvio tulee laatia siten, 
että käyttötalouden tulot ja menot sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousar-
viokehyksen mukaiselle tasolle. Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuo-
sille 2021 ja 2022 tulee valmistella tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. 
Kokonaisuutena vuoden 2020 talousarvio tulee laatia tiukalla raamilla. 
 
Talousarvion laadintatavoitteet: 
- Tavoitteena on että talous on tasapainoinen koko suunnitelmakauden ja vuosina 

2020–2022 saavutetaan ylijäämäinen tulos. 
- Toimintamenojen kasvu pois lukien henkilöstömenot on korkeintaan 0,5 %. Toi-

mintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 1,5 % sekä huomioidaan 
kiky-sopimuksen vaikutus ja eläkemaksut. 

 
Teknisen lautakunnan talousarviokohtaan sisältyvät teknisen toimen hallinto, kaavoi-
tus, rakennusvalvonta, ympäristönhuolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, 
maa- ja metsätilat, liiketilojen ja asuntojen vuokrauspalvelut, kunnan kiinteistöjen yl-
läpito, Sillankorvan leirintäalue sekä palo- ja pelastustoimi.  
 
Kaavoitukseen on varattu määräraha keskustan alueen kokonaisasemakaavan päivit-
tämiseen 40 000 €. Kaavoitustyön tekevän konsultin kilpailutus on meneillään. 

 
Rakennustarkastajan palvelut sekä ympäristösihteerin palvelut ostetaan Lappajärven 
kunnalta. Rakennustarkastaja sekä ympäristösihteeri ovat molemmat kaksi päivää 
viikossa Evijärvellä. Tarvittaessa rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri ohjeistavat 
myös puhelimitse Lappajärveltä. Rakennustarkastajan palvelun ostoon Lappajärven 
kunnalta on varattu 19 200 € ja ympäristösihteerin palvelunostoon 20 000 €. 
 
Yksityisteiden tiehoitokuntien vuosittaiseen avustamiseen on varattu 55 000 €. Yksi-
tyisteiden perusparannushankkeita on tulossa, mutta niiden valmistumisajankohdasta 
ei ole vielä tarkempaa tietoa.  Kunnan hallinnoimien kaavateiden kunnossapitoon on 
varattu 20.000 €. Investointiosassa kaavateiden päällystämiseen tai vanhan päällys-
teen korjaamiseen on varattu 30 000 €.  
 
Puistojen ja yleisten alueiden toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 30 500 €. 
 
Puunmyyntituloja arvioidaan saatavan talousarviovuoden aikana 45 000 €, metsän-
hoidon toimintakuluihin on varattu 11 270 €. Puunmyyntituloissa ei ole huomioitu yh-
teismetsän mahdollisia tuottoja. 
 
Kunnalla on vuokratalokiinteistöjä yhteensä 11 kpl, joissa vuokrattavia asuntoja on 
yhteensä 109 kpl. Kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä ovat As. Oy Kultalahti, As. 
Oy Nykälänaho ja As. Oy Tervahauta, kirjanpito ja yhtiöiden isännöintitehtävät ovat 
kunnalla. Vuokratalokiinteistöjen kunnossapito ja vuokraaminen kuuluvat tekniselle 
toimelle.  
 
Rivitalokiinteistöille on tehty tulevan 10 vuoden korjaustarveselvitys. Vuokra-asuntoja 
kunnostetaan pääosin asukasvaihtojen yhteydessä. Vuokratalokiinteistöjen toiminta-
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kuluihin vuodelle 2020 on varattu 421 800 €, mutta vuokratuloja nykyisellä hintatasol-
la arvioidaan kertyvän 369 400 €. 

 
TEKNINEN TOIMI TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 
Toimintakulut - 1  419 168 - 1 359 420 - 1 381 375 - 1 410 000 - 1 410 000 
Toimintatuotot 888 846 753 750 738 190 740 000 740 000 
Toimintakate -530 322 - 605 670 - 643 185 - 670 000 - 670 000 

 
 
Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoimesta keskuspaikka-
naan Seinäjoki. Vuokratuloihin on varattu 104 800 € ja ostopalveluihin pelastuslaitok-
selta 241 390 €. Muut kulut ovat kiinteistöön kohdistuvia ylläpitokuluja ja eläkemeno-
perusteisia maksuja. 

 

PALO- JA PELAS-
TUSTOIMI 

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Palvelujen osto  
pelastuslaitokselta 

 
-225 079 

 
- 233 410 

 
- 241 390 

 
      -242 000 

 
      -242 000 

Muut kulut -50 189 - 39 980 - 43 470 - 44 000 - 43 000 
Vuokratulot pelastus-
laitokselta 

 
103 383 

 
102 000 

 
104 800 

 
105 000 

 
105 000 

Toimintakate -171 885 - 171 340 - 180 060 - 181 000 - 181 000 
 

 Valtuustotason tavoitteet: 
 

Tavoite  Toimenpide Mittari 

Turvallisen ja viihtyisän 
asuinympäristön luominen 

Kunnan hallinnoimia liikenne-
väyliä sekä niihin liittyviä viher-
alueita kunnostetaan ja siisti-
tään. Keskustan alueella olevia 
puisto- ja viheralueita siistitään.  

Kunnan hallinnoimat 
kaavatiet mursketetaan. 

Kaavateiden viheralueet 
sekä puistoalueet siisti-
tään niitoin ja raivauksin 
tarpeen mukaan 2-4 
krt/kesä. 

Investointiprojektien käyn-
nistyminen ja valmistumi-
nen jakaantuu tasaisesti 
koko vuodelle 

Hankkeiden valmistelu ja suun-
nitelmien laatiminen aloitetaan 
tarpeeksi ajoissa ja tuodaan 
päätöksentekoon valmistelun 
investointiaikataulutuksen mu-
kaisesti 

Investointihankkeet 
käynnistyvät ja valmistu-
vat investointiaikataulu-
tuksen mukaisesti. 

Vuokra-asuntojen käyttöas-
teen pitäminen korkeana 

Huoneistot ja niiden ympäristö 
pidetään siistissä ja viihtyisässä 
kunnossa remontoinneilla 

Vuokra-asuntojen käyt-
töaste on vähintään 80 
% 

Tarpeettomista omistuksis-
ta luopuminen 

Luovutaan valikoiduista kunnalle 
tarpeettomista vuokra-
asunnoista ja muista kiinteistöis-
tä 

Myytyjen tai purettujen 
rakennusten ja kiinteistö-
jen lukumäärä 
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TEKNINEN LTK TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 
Toimintakulut - 1 694 436 - 1 632 810  - 1 666 235  - 1 703 000 - 1 703 000 
Toimintatuotot 992 229 855 750 842 990 850 000 850 000 
Toimintakate - 702 207 - 777 060 - 823 245  - 853 000 - 853 000 

 
Teknisen toimen käyttömenojen kokonaissumma talousarviossa on 1 666 985 €. 
Muutosta edellisvuoden talousarvioon nähden on + 2,0 %. 
 
Vesihuoltolaitoksen talousarvio laaditaan erillisinä sekä vesilaitokselle, että viemärilai-
tokselle.  
 
Kunnan alueella ei ole kulutukseen nähden riittävästi pohjavettä, minkä vuoksi Lap-
pajärven vesiosuuskunnan kanssa on tehty vedentoimitussopimus. Veden ostoon on 
varattu talousarvioon 125.000 €.  

 
Uudistetun vedentoimitussopimuksen mukaan Jokikylän vesilaitokselta vesijohtover-
kostoon pumpattavan veden määrä kasvaa. Vesilaitoksen vesijohtoverkostolle on 
konsultin toimesta tehty kapasiteettitarkastelu. Kapasiteettitarkastelun perusteella 
olevia runkovesijohtolinjoja joudutaan suurentamaan kasvaneiden vedentoimitusmää-
rien vuoksi. Tulevalle vuodelle on investointiosaan varattu 400 000 € vesijohtoverkos-
ton uusimista varten vesitornilta Hietakankaan vesilaitokselle saakka. 
 
Evijärvellä merkittävä veden kuluttaja on turkistarhaus. Mikäli turkiseläinten määrä 
vaihtelee vuosittain suuresti, vaihtelee veden myynnistä saatavat tulot samassa suh-
teessa. 
 
 

Valtuustotason tavoitteet: 
 

Tavoite  Toimenpide Mittari 

Vesilaitoksen talousve-
den toimituksen huk-
kaprosentti pysyy erit-
täin alhaisella tasolla 

Puhtaanveden toimitusmäärän 
vaihtelua seurataan vuorokausit-
tain ja merkittäviin poikkeavuuk-
siin reagoidaan nopeasti 

Toimitetun veden huk-
kaprosentti alle 3 % 

Talousveden laadukas 
toimittaminen koko 
kunnan alueelle 

Vesijohtoverkosto saneerataan 
mitoitukseltaan optimi kokoiseksi 
ja painevaihteluiden tasaa-
miseksi 

Runkovesijohtolinja vesi-
tornilta hietakankaalle 
sekä paineenkorottamo 
Inan vesijohtolinjaan 
valmistuu vuoden 2020 
aikana. 

Ylläpidetään vesioi-
keuden määräämien 
lupaehtojen täyttymistä 
viemärilaitoksella 

Viemärilaitoksen mikrobitoimin-
taa ylläpidetään ja käynnissä 
pysymistä seurataan mittauksilla 

Jätevedenpuhdistamon 
näytteiden tulee täyttää 
lupaehtojen mukaiset 
vaatimukset 
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VESILAITOS TP2018 TA2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 
Toimintakulut/* -331 835 - 327 920 - 342 670 - 345 000 - 345 000 
Toimintatuotot 472 112 464 200 466 000 467 000 467 000 
Toimintakate 140 277 136 280 123 330 122 000 122 000 

 
VIEMÄRILAITOS TP2018 TA2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 
Toimintakulut - 208 699 - 156 590 - 166 600 - 168 000 - 168 000 
Toimintatuotot 115 423 111 800 111 800 115 000 115 000 
Toimintakate - 93 276 - 44 790 - 54 800        - 53 000        - 53 000 

 
VESIHUOLTOLAITOS TP2018 TA2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 
Toimintakulut - 540 534 - 484 510 - 509 270 - 513 000 - 513 000 
Toimintatuotot 587 535 576 000 577 800 582 000 582 000 
Toimintakate 47 001 91 490 68 530 69 000 69 000 

 
Vesihuoltolaitoksen toimintakulujen loppusumma talousarviossa on 510 330 €. Muu-
tosta edellisvuoden talousarvioon nähden on + 5,3 %. 
 

 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 edellä olevan esittelytekstin mukaisesti. Ta-
lousarvion toimintakulujen loppusumma vuodelle 2020 teknisellä toimella on 1 666 
235 €, vesilaitoksella 342 670 € ja viemärilaitoksella 166 600 €.  
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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58 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   

Tekla § 58   
29.10.2019 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 

Kunnaninsinööri §:t 
 
  137 Asuntohakemus 
  138 Asuntohakemus 
  139 Hanketyöntekijän työsuhteen jatko 
  141 Asuntohakemus 
 142 Päiväkoti Tuulentuvan urakkatarjouskilpailuun valittavien tarjoajien vah-

vistaminen kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä 
  
   

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä 
ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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59 § ILMOITUSASIAT  

Tekla § 59 
29.10.2019 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 

1. Metsähallitus, 17.10.2019, MH 5587/2019/05.04.01, tutkimuslupa näytteenottoon 
ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun 
varatuilla alueilla koko maassa. 

2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 14.10.2019 julkaistu tiedote: Yksityis-
tieavustushakemuksia toivotaan lisää ELY-keskukseen (Pohjalaismaakunnat) 

3. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus, Etelä-Pohjanmaan ampumaratojen kehittä-
missuunnitelma hyväksytty 21.10.2019 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evijärven kunta 
TEKNINEN LAUTAKUNTA   119 
 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

60 § MUUT ASIAT  

Tekla § 60  
29.10.2019 

1. Keskusteltiin päiväkotirakentamisen tämän hetkisestä tilanteesta 
2. Keskusteltiin, että pidetään lähiaikoina tiedotustilaisuus paikan päällä kirkonkylän 

koulukeskuksen naapurustolle koulun alueen rakentamisesta (aluesuunnitelman 
esittelyä) 

3. Keskusteltiin Hanhikoski-Jymppä vesijohtolinjan tilanteesta 
4. Pyyntö kustannusvertailun tekemisestä: mitä väliaikaisen hyötykäyttöaseman ra-

kentaminen kustantaa ja mitä kustantaa siirto väliaikaiselta paikalta ja uudestaan 
rakentaminen? 

5. Väliaikaisen hyötykäyttöaseman lisätilan tarve ja aita 
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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 53, 55–60 
           
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 54 
 
 
 

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

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Oikaisuvaatimus- 
viranomainen   

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

 
Pykälät: 54 
 
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 laskettaes-
sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seit-
semän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET 
 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
 
 
Hallintovalitus, pykälät    48-52                                          Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista           
 

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

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisältö 
ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja koti-
kunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi-
tukset 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 viran-
omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
                       
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
 
                       

Lisätietoja 
 

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

 
 
 

 
 


