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17 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 1
Tekla § 17
16.3.2020

Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas
Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 31 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 72,9 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 1-9 käyvät ilmi liitteestä nro 1. Liite nro 1 lähetetään sähköpostitse perjantaina 13.3.2020.
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 31.653,80 €.
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 1-9 yhteensä
11.588,42 € liitteen nro 1 mukaisesti.
Päätös:
1. Päätettiin käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Rita Haapasaari ja Tuomo Saari poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo
18.04–18.05.
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18 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 2
Tekla § 18
16.3.2020

Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas
Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 31 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 72,9 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 10 – 19 käyvät ilmi liitteestä nro 2. Liite nro 2 lähetetään sähköpostitse perjantaina 13.3.2020.
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 31.653,80 €.
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 10 – 19 yhteensä 7.559,21 € liitteen nro 2 mukaisesti.
Tekninen lautakunta päättää käsitellä liitteessä nro 2 olevan nro. 10 KarvosenkujaNiemenpääntien tienhoitoavustuksen seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa liian monen jäsenen ollessa jäävi käsittelemään asiaa.
Tekninen lautakunta päättää lisätä liitteeseen nro 2 liitteeltä nro 3 olevat tiekunnat
nro. 22 Kiviahon yksityistien ja nro. 23 Kokkolahden tiekunnan tienhoitoavustukset
tähän pykälään, koska muuten seuraava tienhoitoavustus pykälä § 18 ei ole päätäntävaltainen jäsenien, viranhaltijan ja pöytäkirjanpitäjän jääviyden vuoksi.
Tekninen lautakunta käsittelee tienhoitoavustukset nro 11–19 ja nro 22–23 kahdessa
ryhmässä.

Päätös: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 11–19
Pasi Mäntylä ja Minja Keto poistuivat osallisuusjääveinä kun käsiteltiin ensimmäisessä ryhmässä olevien tiekuntien nro. 11–19 olevia tienhoitoavustuksia klo 18.10–
18.15 ajaksi. Kyseisien tiekuntien käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kaikkien jäsenien yksimielisesti hyväksymä puheenjohtaja Paula Kultanen.
Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 22–23
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Jarkko Pahkakangas ja Miia Pahkakangas poistuivat osallisuusjääveinä kun käsiteltiin toisessa ryhmässä olevat, liitteeltä 3 lisätyt tienhoitoavustukset nro. 22–23 klo
18.16–18.18 ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri
Tuomo Saari.
Tienhoitoavustukset nro 11–19 ja nro 22–23 ovat yhteensä 7.665,98 € muutoksilla
päivitetyn liitteen nro 2 mukaisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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19 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 3
Tekla § 19
16.3.2020

Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas
Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 31 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 72,9 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 22 - 31 käyvät ilmi liitteestä nro 3. Liite nro 3 lähetetään sähköpostitse perjantaina 13.3.2020.
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 31.653,80 €.
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 22–31 yhteensä 12.071,77 € liitteen nro 3 mukaisesti.
Päätettiin käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Tekninen lautakunta päätti aikaisemmassa pykälässä § 17 lisätä liitteeseen nro 2 liitteeltä nro 3 olevat tiekunnat nro. 22 Kiviahon yksityistien ja nro. 23 Kokkolahden tiekunnan tienhoitoavustukset, joten ne on käsitelty jo aikaisemmassa pykälässä. Tässä
pykälässä käsitellään siis liitteestä nro. 3 poiketen avustettavat tiekunnat 20 – 21 ja
24–31.
Päätös: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 20 – 21 ja 24–31
yhteensä 12.071,77 € muutoksilla päivitetyn liitteen nro 3 mukaisesti.
Tuomo Saari poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.19–18.20.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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20 § POIKKEAMISLUPA / RAKENNUSOIKEUDEN YLITYS, NIITTYMÄKI 2:94
Tekla § 20
16.3.2020

*********************** ja ******* hakevat 17.2.2020 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa rakennusoikeuden ylittämiseen kiinteistölle Niittymäki 52-405-2-94. Kiinteistö sijaitsee voimassa olevan Kerttuanjärven rantayleiskaavan RA-alueella. Poikkeamislupaa haetaan rakennusoikeuden ylittämiseen. Hakijoilla on tarkoituksena rakentaa pihapiiriin uusi 119 k-m² kokoinen talousrakennus, joka koostuu autotallista
sekä harraste- että varastotiloista.
Kartta ja Kerttuanjärven rantayleiskaavaote kiinteistöstä jaetaan esityslistan mukana.
Hakijat ovat aikaisemmin saaneet 13.10.2015 § 67 tekniseltä lautakunnalta poikkeamisluvan omakotitalon rakentamiselle loma-asuntoalueeksi tarkoitetulle RA-paikalle sekä RA-paikalle sallitun 100 k-m²:n rakennusoikeuden ylitykselle.
Tekninen lautakunta päätti 13.10.2015 § 67 myöntää kiinteistön omistajalle poikkeamisluvan 160 k-m² omakotitalon rakentamiseksi Kerttuankylään tilalle Niittymäki
2:94. Kiinteistöllä on nyt 7.3.2017 valmistunut 160 k-m² kokoinen omakotitalo. Teknisen lautakunnan aikaisemmin vuonna 2015 myöntämä poikkeamislupapäätös jaetaan esityslistan mukana.
Hakijat hakevat nyt poikkeamislupahakemuksellaan kiinteistölleen lisää rakennusoikeutta 150 k-m² verran. Tämän hetkinen poikkeamisluvalla myönnetty 160 k-m² rakennusoikeus riittää ainoastaan aiemmin rakennettuun omakotitaloon. Hakijat perustelevat hakemustaan sillä, että rakennettava talousrakennus on olennainen osa tontin
toimintoja yhdessä aiemmin rakennetun omakotitalon kanssa ja ilman talousrakennusta kokonaisuus on keskeneräinen. Hakijoiden mukaan rakennus mahtuu tontille ja
sopii ympäristöön, eikä aiheuta haittaa kenellekään.
Hakijoitten tila Niittymäki 2:94 on lohkaistu aikaisemmin n. 29 ha palstasta, jonka
omistaa toisen hakijan isä. Näin ollen lähin rajanaapuri kiinteistön ympärillä on hakijan isä, joka puoltaa hakemusta. Tilan välittömässä läheisyydessä ei ole muita naapureita, eikä muutos näin ollen vaikuta sivullisiin.
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 saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta
poikkeamisesta päättää tekninen lautakunta.
MRL 174 §:n mukaan päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta.
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Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan rakennuspaikan
kokonaisrakennusoikeuden lisäämiseksi 150 k-m² verran jo rakentuneelle omakotitalokiinteistölle. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on siten yhteensä 310 k-m².
Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta.
Perustelu: Asuinrakennuspaikka on muodostunut vuonna 2015 myönnetyllä poikkeamisluvalla eikä siten aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueiden muulle käytölle.
Olemassa olevalle omakotitalolle on myönnetty aiemmin rakennuslupa eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään 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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21 § KAUTIAINEN-LASSILANTIEN TIEKUNNAN AVUSTUS / OIKAISUVAATIMUS JA UUDELLEENKÄSITTELY
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.
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Puheenjohtaja totesi, että ensiksi tulee äänestää siitä, että jatketaanko asian käsittelyä vai jätetäänkö asia pöydälle. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen äänestyksestä: 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.

Tekla § 21
16.3.2020

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari

Teknisen lautakunnan kokouksen 2.12.2019 § 64 koski Kautiainen-Lassilantien yksityistien perusparannushankkeen avustusta. Teknisen lautakunnan 2.12.2019 päätöksen § 64 mukaisesti Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnan anomaa avustusta ei
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myönnetty ennen kuin on selvitetty toimiko teknisen lautakunnan puheenjohtaja vilpillisesti ja oliko hän intressi-/yleislausekejäävi teknisen lautakunnan kokouksessa
29.10.2019 § 53 yksityisteiden avustusperusteiden tarkentamisessa, Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnan avustushakemusta silmällä pitäen.
Teknisen lautakunnan 2.12.2019 päätöksestä § 64 on tullut kaksi oikaisuvaatimusta.
Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan, että tekninen lautakunta kumoaa 2.12.2019 § 64
tekemä päätöksen, käsittelee asian uudelleen ja tekee asiassa päätöksen.
Oikaisuvaatimuksissa on todettu mm. seuraavaa:
-

Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunta on § 64 esittelytekstissä tulevien tietojen
perusteella toiminut perusparannushankkeen rahoituksen osalta toiminut siten
kuin kunnanhallituksen päätös on edellyttänyt, ja näin ollen avustushakemus on
käsiteltävä asianmukaisesti. Teknisen lautakunnan pykälässä tuodaan esille, että
yksityisteiden avustuksiin tarkoitettua valtuuston päättämää määrärahaa on vielä
jäljellä.

-

Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnan perusparannus on toteutettu kesän
2019 aikana, joten hanketta koskee kunnanhallituksen 27.2.2017 pykälässä 47
tehdyt avustusperiaatteet. Tekninen lautakunta on velvoitettu käsittelemään Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnan avustushakemuksen, ja tekemään asiassa
päätöksen voimassaolevien avustusperiaatteiden ja jäljellä olevien määrärahojen
puitteissa.

-

Teknisen lautakunnan kokouksen 29.10.2019 pykälässä 53 tehty päätös on ollut
lainvoimainen, kun tekninen lautakunta on käsitellyt avustushakemusta kokouksessaan 2.12.2019 pykälässä 64, joten se ei voi estää Kautiainen-Lassilantien
yksityistiekunnan hakeman avustuksen myöntämistä. Tiekunnan avustus täyttää
voimassa olevien tiekunnan avustamista koskevat myöntämisehdot ja samoilla
ehdoilla on tehty muitakin avustuspäätöksiä, joten on hyvin eriarvoista jos tälle
tielle ei myönnetä avustusta.

-

Tekninen lautakunta ei voi toimivaltansa puitteissa jättää avustushakemusta käsittelemättä vetoamalla lainvoiman saaneen päätöksen esteellisyysperiaatteiden
uudelleenarviointiin

Kunnanhallitus on tehnyt 27.2.2017 47 §:ssä päätöksen tiekuntien avustamisesta perusparannushankkeissa 20 %:lla toteutuneiden kustannusten yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustus on kuitenkin enintään 20 000 €. Avustettava yksityistie tulee olla
pysyvän asutuksen tie.
Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnan perusparannus toteutui kesällä 2019. Hanketta koski toteutushetkellä ja avustushakemuksen käsittelyn aikana kunnanhallituksen 27.2.2017 pykälässä 47 tehdyt avustusperiaatteet ja hanke toteutui avustusperiaatteiden mukaisesti. Yksityisteiden perusparannushankkeiden avustuksiin varattuja
rahoja oli päätöshetkellä vielä jäljellä.
Teknisen lautakunnan 29.10.2019 tekemästä päätöksestä 53 ei ole tehty muutoksenhakuvaatimusta. Teknisenlautakunnan puheenjohtajan mahdollisen esteellisyyden
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selvittämiseen ei ole ollut tarvetta ennen kuin asia tuotiin esille avustushakemuskäsittelyssä 2.12.2019 §:ssä 64. 29.10.2019 tehty päätös § 53 on ollut 2.12.2019 ollut
lainvoimainen, joten esteellisyyteen vedoten päätöstä ei olisi voinut jättää tekemättä.
Teknisen lautakunnan 2.12.2019 päätöksen § 64 mukaisesti teknisen lautakunnan
puheenjohtaja esteellisyyttä asian käsittelyyn 29.10.2019 §:ssä 53 on tiedusteltu kuntaliiton lakimieheltä.
Kuntaliiton lakimiehen 18.2.2020 lähettämän sähköpostin mukaan: Esteellisyyttä arvioitaessa on henkilön osalta arvioitava sitä, onko asian ratkaisusta odotettavissa erityistä hyötyä hänelle tai hänen hallintolain 28.1.§:n 1- kohdassa tarkoitetulle läheiselleen. Kysymys on ollut avustuksen myöntämiseen liittyvästä periaatteesta ja nähdäkseni kukaan muukaan lautakunnan jäsen ei ole tässä asiassa itseään jäävännyt,
vaikka ovat jäävänneet itsensä omaa tiekuntaa koskevan avustuksen käsittelyssä.
Esteellisyyttä arvioidaan päätöksentekohetken tilanteen mukaan. Edellä lausutun perusteella lähtisin siitä, ettei esteellisyyttä ollut. Tilanteet ovat kuitenkin usein tulkinnanvaraisia ja viimeisen sanan sanoo hallintotuomioistuin. Ilmeisesti tuo 29.10.2019 päätös on jo lainvoimainen.
Asiaan liittyvään selvitykseen esteellisyydestä on saatu vastaus kuntaliitosta. Lisäksi
oikaisuvaatimuksien osalta ei ole tarve tehdä muita selvityksiä. Avustusanomus voidaan käsitellä ja ratkaista teknisen lautakunnan kokouksen 2.12.2019 § 64 esittelytekstin pohjalta.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnalle avustusta 20 % toteutuneista, yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustussumma on 7 318,00 €.
Jarkko Pahkakangas teki Vily Kattilakosken kannattamana ehdotuksen, että lautakunta ei täten myönnä Kautiainen-Lassila tiekunnalle avustusta, vaan jättää hallintotuomioistuimen lopullisesti ratkaistavaksi, tässä kuntaliiton lakimiehenkin toteamassa
tulkinnanvaraisessa asiassa, toimiko teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Mäntylä vilpillisesti ja oliko hän esteellinen intressi-/yleislausekejäävi teknisen lautakunnan kokouksessa 29.10.2019 § 53 yksityisteiden avustusperiaatteiden tarkentamisessa, nyt käsiteltävää avustushakemusta silmällä pitäen, asian taustat huomioiden.
Samassa yhteydessä hallintotuomioistuimen tulisi selvittää myös onko syntynyt em.
päätös avustusperiaatteista täten lainvoimainen, huomioiden myöskin kunnanhallituksen päätös 7.10.2019 § 184.
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 3 JAA-ääntä (Minja Keto, Rita Haapasaari ja Paula Kultanen) ja 2 EI-ääntä (Jarkko Pahkakangas ja Vily Kattilakoski)
Teknisen lautakunnan päätökseksi on tullut kunnaninsinöörin ehdotus äänin 3-2.
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Päätös: Tekninen lautakunta päättää myöntää Kautiainen-Lassilantien yksityistiekunnalle avustusta 20% toteutuneista, yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustussumma on
7 318,00 €.
Jarkko Pahkakangas jätti eriävän mielipiteen. Kirjallisesti liitteenä
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pasi Mäntylä poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo. 18.24–18.43
Puheenjohtajana toimi kaikkien jäsenien yksimielisesti hyväksymä puheenjohtaja
Paula Kultanen.
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22 § KUNNAN VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN
Tekla § 22
16.3.2020

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Tekninen toimi on päivittänyt kunnan omistamien venepaikkojen vuokraussäännöt,
jotka tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Vuokraussäännöt lähetetään
oheismateriaalina.
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta vahvistaa liitteenä no 4 olevat
vuokraussäännöt. Säännöt tulevat voimaan 1.4.2020 lähtien.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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23 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla § 23
16.3.2020
Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t
20
28
29
34
40
41

Asuntohakemus
Aurausavustuksen myöntämättä jättäminen
Aurausavustuksen myöntäminen
Purkutarjouksen hyväksyminen koulukeskuksessa sijaitsevien kahden
rakennuksen purkamisesta
Asuntohakemus
Asuntohakemus

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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24 § ILMOITUSASIAT
Tekla § 24
16.3.2020
Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 20.2.2020
2. Metsähallitus 9.3.2020 MH 1743/2018: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla
alueilla koko maassa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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25 § MUUT ASIAT
Tekla § 25
16.3.2020
1.
2.
3.
4.
5.

Vesijohtourakka välillä vesitorni-Hietakangas tilannekatsaus
Päiväkotirakentamisen tilannekatsaus
Kirkonkylän ala-asteen KT63:n alikulun käyttö ja toimintakunnon varmistaminen
Koronatilanne (valmiuslaki)
HAO:n kumoaman päätöksen valmisteluun (tekla 9.1.2018 § 6) liittyvää taustakeskustelua.
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 23–25

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 17–19, 21 (pääasian käsittelyn osalta), 22

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: 17–19, 21 (pääasian käsittelyn osalta), 22
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
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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 21 (oikaisuvaatimuksien käsittelyn osalta) Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista

Hallintovalitus, pykälät 20
Muu valitusviranomainen,
osoite

Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista
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.
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