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40 § KIVIJÄRVENTIEN TIEHOITOKUNNAN AVUSTUS
Tekla § 40
27.9.2021

Kivijärventien tiehoitokunta hakee 17.9.2021 sähköpostitse lähetetyllä hakemuksellaan kunnalta avustusta Kivijärventien yksityistien perusparannukseen.
Kivijärventien yksityistien perusparannus on toteutunut vuoden 2021 aikana. Kivijärventien yksityistie on saanut perusparannukseen avustusta Ely-keskukselta 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio on ollut 39 564 €.
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.
Kivijärventien tiehoitokunta on saanut Ely-keskukselta avustuspäätöksen, jonka mukaan Ely-keskus avustaa tiekuntaa 50 %:lla hyväksyttävistä kustannuksista.
Kivijärventien tiehoitokunta on toimittanut kuntaan yhteenvedon perusparannuksen
toteutuneista ja Ely-keskuksen hyväksymistä kustannuksista, jotka ovat yhteensä
37 480,16 €. Yksityisen rahoituksen osuus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista eli
18 740,08 €. Avustusten jakoperusteiden mukaan kunnan avustus Kivijärventien yksityistien perusparannukseen on 20 %, eli 3 748,02 €.
Hallintosäännön 28 § 13 kohdan mukaan tien parantamisen avustuksista päättää tekninen lautakunta kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan, sekä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
Vuoden 2021 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 Kivijärventien tiehoitokunnalle avustusta 20 % toteutuneista, yksityisestä rahoitusosuudesta. Avustussumma on 3 748,02
€.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kalle Kaski (osallisuusjäävi) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.09–18.14.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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41 § 0,4 KV PIENJÄNNITEMAAKAAPELIN SIJOITTAMISLUPA SEKÄ ALOITTAMISOIKEUS
Tekla § 41
27.9.2021

Valmistelija: rakennustarkastaja Virpi Tiainen
Elenia Verkko Oy hakee rakennusvalvontaviranomaisena toimivalta tekniseltä lautakunnalta MRL 161 §:n nojalla 0,4 kV pienjännitekaapelin sijoittamislupaa kiinteistölle
52-404-3-116 esittämänsä vaihtoehdon yksi (1) mukaisesti. Samalla Elenia Verkko
Oy pyytää MRL 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta tarpeellisiin rakentamistoimenpiteisiin ennen kuin päätös on saavuttanut lainvoiman.
MRL 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muuten voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin
kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamista päätettäessä on
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.
Hakija ei ole päässyt maanomistajan kanssa sopimukseen keskijännitemaakaapelin
sijoittamisesta kiinteistölle 52-404-3-116.
Sähkömarkkinalaki 588/2013 19 § velvoittaa yhtiötä kehittämän sähköverkkoaan verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti sekä turvaamaan riittävän hyvänlaatuisen sähkön saanti verkon käyttäjille. Hakemuksen mukaan kaapeloinnilla parannetaan Konttikujan alueen sähkönjakelun toimitus- ja huoltovarmuutta. Konttikujan varrella olevat kiinteistöt ja niiden sähköliittymät ovat tällä hetkellä päättyvän 20 kV keskijännitteisen jakeluverkon päässä. Vanhan jakeluverkon rakenteen vuoksi sähkön laadun ja vaadittavan toimitusvarmuuden takaaminen nykyisellä sähkönjakeluverkolla on
haastavaa. Kaapeloinnin yhteydessä Konttikujan 0,4 kV pienjänniteverkkoa syöttävä
20 kV keskijänniteverkko muutetaan kulkemaan Kirsiläntien tiealueella. Seuraavassa
projektissa 20 kV keskijännitelinja jatketaan Kirsiläntietä pitkin Jokikylään asti, jolloin
toimitus- ja huoltovarmuus, kuin myös riittävän hyvänlaatuisen sähkönjakelu, on alueella varmistettu. Konttikujan alueen sähkönjakelun toimintavarmuuteen tällä hetkellä
heikentävästi vaikuttavat pääasiassa ilmajohtoverkon ikä sekä ilmajohtoverkon luontainen alttius myrsky- ja lumikuormavaurioille.
Sijoittamispäätöstä hakeva on esittänyt kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa kaapelin
sijoittamiseksi. Vaihtoehdossa yksi (1) johtoalueen pituus kyseisen kiinteistön 52-4043-116 alueella on noin 176 metriä ja leveys 1 metri. Energiaviraston keskihinnoilla laskettu kustannusarvio on 15 800 €.
Kaapelit sijoitetaan pääasiassa kiinteistöjen alueella kulkevien teiden reuna-alueille,
kiinteistöjen rajalle, ojien tai peltojen/metsän reunaan ja näin ollen haitta maanomistajalle on pieni. Hakemuksen mukaan suunnitelma toteuttaa hyvin Maankäyttö- ja rakennuslain velvoitetta tyydyttävästä sijoittamisesta ja Sähkömarkkinalain verkon kehittämisvelvoitetta.
Tarvittavaa maankäyttölupaa ei ole saatu neuvotteluista huolimatta kiinteistön 52404-3-116 omistajan kanssa. Neuvottelu on tapahtunut kirjeitse, koska muita maan-
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omistajan yhteystietoja ei ole löytynyt. Maanomistaja on kieltäytynyt myös neuvottelemasta Elenian urakoitsijan edustajan kanssa. Vaihtoehdon 1 mukaiselle kaapelireitille
suostumuksensa ovat antaneet muiden kiinteistöjen omistajat, joita asia koskee.
Sijoittamispäätöstä hakeva on esittänyt myös vaihtoehtoisen suunnitelman, vaihtoehto kaksi (2), kaapelin sijoittamiseksi. Vaihtoehdossa 2 kaapeli sijoitettaisiin kuuden
kiinteistön alueelle, mihin maanomistajat ovat suhtautuneet jyrkän kielteisesti. Energiaviraston keskihinnoilla laskettu kustannusarvio on 58 100 €.
Urakoitsijan maastosuunnittelijan mukaan Konttikujan alueen maaperän kallio on paikoitellen pinnassa ja yleisesti ottaen haastava maanrakennustöille. Vaihtoehto kaksi
(2) on rakennus- ja sähköteknisesti kalliimpi toteuttaa maaperän haastavuuden vuoksi
kuin vaihtoehto yksi (1). Rakenteellisten turvallisuus- ja sähkötyöturvallisuusvaatimusten täyttämiseksi edellä mainituista syistä vaihtoehtoisessa suunnitelmassa kaksi (2)
joudutaan asentamaan pitkille matkoille kaapeleiden lisäsuojauksia joko putkittamalla
kaapelit tai louhimaan kaapelireitti kallioon ja suojaamaan kaapelit betonoimalla. Lisäsuojausten tekeminen kiinteistöjen piha-alueelle rasittaa maanomistajan kiinteistöä
kohtuuttomasti, joten maakaapelien sijoittamista piha-alueille pyritään välttämään.
Vaihtoehdossa kaksi (2) joudutaan myös asentamaan yksi ylimääräinen jakokaappi
sähkönjakelun laadun ja sähköturvallisuusvaatimusten täyttämiseksi. Tämä kasvattaa
omalta osaltaan rakentamiskustannuksia. Mahdolliset puustokorvauskustannukset
(sis. myös pensaat ja pensasaidat jne.) ja maaston ennallistaminen maakaapelin sijoittamisessa piha-alueelle kasvattavat rakentamiskustannuksia sekä haittaa usealle
eri maanomistajalle huomattavasti enemmän verrattuna vaihtoehdon yksi (1) tiealueelle sijoittamiseen.
Lisäksi Elenia Verkko Oy pyytää MRL 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta tarpeellisiin
rakentamistoimenpiteisiin ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Projekti on edennyt siihen pisteeseen, että kaivaminen alueella on ajankohtaista. Elenia Verkko Oy
esittää asettavansa 3000 €:n vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen mahdollinen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija katsoo, että kyseinen summa on riittävä palauttamaan noin
176 metrin pituisen ja yhden metrin leveän maakaapelointityöstä aiheutuvan haitan ja
vahingon kiinteistön alueella sekä saattamaan alue alkuperäistä vastaavaan kuntoon.
Aloittamisoikeus ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Jos päätös muuttuu lautakunnan päätöksen mukaisesta, vastaa yhtiö johtoalueen ennalleen palauttamisesta.

Ehdotus: Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy hakemuksen mukaisesti maakaapelin sijoittamisen vaihtoehto yksi (1) mukaisesti kiinteistölle 52-404-3-116. Rakennusvalvontaviranomainen antaa oikeuden rakennustyön suorittamiseen ennen
kuin maakaapelin sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman. Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy 3000 €:n arvoisen vakuuden asettamisen riittävänä.
Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin (MRL 161 §).
Vaihtoehto yksi (1) reitti kulkee Konttikujan kapealla tiealueella, jonka varrella olevien
kiinteistöjen omistajat ovat antaneet suostumuksensa maakaapelin sijoittamiselle lukuun ottamatta tien päässä ”avautuvan” kiinteistön 52-404-3-116 omistajaa, jonka
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omistuksessa myös tiealueen maapohja on. Karttaote reitistä havainnollistaa tilannetta. Maakaapelin sijoittaminen tiealueelle ei näin aiheuta kiinteistölle 52-404-3-116
tarpeetonta haittaa. Sijoittaminen ei myöskään vaikeuta kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.
Vaihtoehto kaksi (2) reitti aiheuttaisi kohtuuttomat kustannukset sekä haitan muille
kiinteistöille verrattuna vaihtoehto yksi (1) reittiin. MRL 161 §, MRL 144 §.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Antti Perkkalainen (osallisuusjäävi) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo
18.14–18.20.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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42 § EVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE
2022-2025
Tekla § 42
27.9.2021

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on
laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. Lain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen lain mukaista säännöllistä valvontaa varten
suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen
ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava
valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti. (YSL 168 §.)
Valvontasuunnitelmaan perustuen ympäristönsihteeri laatii vuosittaiset valvontaohjelmat.
Evijärven kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt (22.8.2017 47 §) Evijärven ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2017-2021. Suunnitelma
on hyväksytty päivitettäväksi neljän vuoden välein. Esityslistan liitteenä on valvontasuunnitelma vuosille 2022-2025.
Evijärven ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma liitteenä 1.

vs. ympäristösihteerin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2022-2025

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen, 044-369 9446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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43 § TRAKTORITYÖURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 43
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia traktoritöistä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 9 yritystä.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Evihuolto Oy
- Valmet 900, 90 hp, 3500 kg
1997 + peräkärry 5 – 18 tn
- Valtra N121, 135 hp, 4500 kg
1998 + peräkärry 5 – 18 tn
-Valtra N174, 170 hp, 5500 kg,
2019 + peräkärry 5 – 18 tn
- Traktori + imuvaunu, 8 m³
- Valtra 170 hp, 5500 kg + pitkä
tielana 1200 kg
Seulakeus Oy
- Valtra 100hv, 2010 + kire 9T
- Valtra 190hv, 2021 + ERT 15T
- Valtra 250hv, 2016 + Tempo
18t

Hinta €/h alv. 0%
80-130 hp
yli 130 hp

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

traktori + pitkä
tielana

37,97
37,98
37,99
49,99
46,00

46,00
46,00
46,00

Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay
-Kuorma-auto + imuvaunu, 12,6
m³
Koskityö Oy
- Case 130 hp, 1996, 5200 kg
+ peräkärry ERT20T/tuhti M100
-Valtra 200 hv, 2020 + peräkärry ERT20T
-Valtra 200 hv, 2020+ pitkä tielana, 3800 kg

kone +
imuvaunu

65,00

58,00
68,00
48,00
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80-130 hp

yli 130 hp

Kauhavanseudun Autoilijat Oy
-Kuorma-auto + imuvaunu, 15
m³

MJ-Lämpö Oy
-New Holland tsa115, 2008 +
tuhti 90
-New Holland tm155, 2007 +
tempo 18

kone +
imuvaunu

traktori + pitkä
tielana

75,00

34,0
37,5

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee traktorityöurakoitsijaksi ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023 edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan seuraaviin traktorin teholuokkiin, sillä edellytyksellä, että urakoitsija täyttää sopimuskauden alkaessa tilaajan
edellyttämät vaatimukset:
80-130 hp:n teholuokkaan traktorityöurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella hinnalla: 34 €/h alv 0 %.
Yli 130 hp:n teholuokkaan traktorityöurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella hinnalla: 37,5 €/h alv 0 %.
Kone + imuvaunu –urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Evihuolto
Oy tarjouksen mukaisella hinnalla: 49,99 €/h alv 0 %.
Traktori + pitkä tielana –urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Evihuolto Oy tarjouksen mukaisella hinnalla: 46 €/h alv 0 %.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää:
- Mikäli em. hyväksytyt urakoitsijat eivät ole työkohteeseen saatavissa tai urakoitsija
ei täytä tilaajan edellyttämiä vaatimuksia, voidaan tarjoajien joukosta käyttää seuraavaksi edullisinta tarjouksen tekijää.
- Mikäli tarjouksen jättäneillä urakoitsijoilla ei ole johonkin erikoistarkoitukseen tarkoitettua traktorin lisälaitetta, voidaan sellaisen yksittäisen työsuoritteen toteuttajaksi valita ulkopuolinen urakoitsija.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimukset ja allekirjoittamaan sopimukset valitun urakoitsijan kanssa. Sopimukset tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kalle Kaski (osallisuusjäävi), Riikka Saarikoski (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.23–18.29. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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44 § KATUVARSIEN NIITTOTYÖURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 44
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia katuvarsien niittotöistä ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 1 yritys.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Koskityö Oy

Hinta €/niittokerta alv. 0% Lisätyönä teetettävä niittotyö
€ / h alv 0%
700,00

68,00

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaavateiden niittotyöurakoitsijaksi ajalle
1.1.2022 – 31.12.2023 Koskityö Oy:n 700 € alv 0 % / niittokerta, sekä lisätyönä tehtävä niittotyö hintaan 68 € / h alv 0 %.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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45 § KAIVINKONEURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 45
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kaivinkonetöistä ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 3 yritystä.
Tarjousten vertailu:
Hinta €/h alv. 0%

Tarjoaja

kkht 5-11

Evihuolto Oy
-Yanmar B50, 1997
-Hitachi 50 ZX, 1997
-New Holland, E135, 2000
-Hitachi EX135, 1997
-Kobelco 180 LC-10
-JCB 175w, 2008
T:mi Jarmo Finni
-Caterpillar 316 FL, 2016
MJ-Lämpö Oy
-Hitachi 50, 2006
-Volvo 140, 2017
-New Holland 215, 2008
-Fiat Hitachi ex165, 2002

Hinta €/h alv. 0%
kkht 14-17

Hinta €/h alv. 0%

Hinta €/h alv. 0%

kkht 21-25

kkhp

48
38,8
42,99
39,98
44,99
46,99
54
35,0
43,5
46,5
47,5

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaivinkoneurakoitsijaksi ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023 edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan seuraaviin kaivinkoneen
kkht luokkiin sillä edellytyksellä, että urakoitsija täyttää sopimuskauden alkaessa tilaajan edellyttämät vaatimukset:
Koneluokkaan kkht 5-11 kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 35 €/h alv 0 %.
Koneluokkaan kkht 14-17 kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt Evihuolto Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 39,98 €/h alv 0 %.
Koneluokkaan kkht 21-25 kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen
tehnyt Evihuolto Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 44,99 €/h alv 0 %.
Koneluokkaan kkhp kaivinkoneurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt
Evihuolto Oy tarjouksen mukaisella koneella ja hinnalla: 46,99 €/h alv 0 %.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää:
- Mikäli em. hyväksytyt urakoitsijat eivät ole työkohteeseen saatavissa tai urakoitsija
ei täytä tilaajan edellyttämiä vaatimuksia, voidaan tarjoajien joukosta käyttää seuraavaksi edullisinta tarjouksen tekijää.
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Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimukset ja allekirjoittamaan sopimukset valitun urakoitsijan kanssa. Sopimukset tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Riikka Saarikoski (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä
pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.34–18.39. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi
kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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46 § KIINTEISTÖJÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 46
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjätteiden keräyksestä ja kuljetustyöstä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 2 yritystä.
Tarjousten vertailu:

€ / tyhj. kerta

Puhtaanapito ja kuljetus
Pahkakangas Ay
€ / tyhj. kerta

Jätesäiliö 140 l

1,0

2,0

Jätesäiliö 140 l bio

15,0

4,5

Jätesäiliö 240 l

1,0

2,0

Jätesäiliö 240 l bio

1,0

4,5

Jätesäiliö 330 l

1,0

3,0

Jätesäiliö 600 l

50,0

5,5

Pikakontti 6 m³

0

30,0

Metalliastia 240 l

0

1,0

Metalliastia 600 l

0

1,0

Lasi 240 l

0

1,0

Molok Domino

23,0

30,0

Vertailuhinta:

48688,0

12419,0

Tarjoaja

T&A Iso-Pellinen Ay

Tyhjennettävät säiliöt

Tarjousten vertailussa lasketaan vuoden aikana tapahtuvien tyhjennysten yhteishinta
seuraavasti:
Astiat joiden tyhjennysväli on 1 viikko. Lasketaan astioiden määrä * 52 tyhjennyskertaa/astia/vuosi,
Astiat joiden tyhjennysväli on 2 viikkoa. Lasketaan astioiden määrä * 26 tyhjennyskertaa/astia/vuosi,

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

96

Astiat joiden tyhjennysväli on 1-4 viikkoa, 1 krt/kk tai tarpeen mukaan. Lasketaan astioiden määrä * 12 tyhjennyskertaa/astia/vuosi.
Vuoden ajalle, jäteastioiden tyhjennyksistä muodostuva €-määrä on vertailtava yhteishinta. Kokonaistaloudellisimman vertailuhinnan tehnyt urakoitsija valitaan kiinteistöjätteiden kerääjäksi ja kuljettajaksi.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kiinteistöjätteen keräys ja kuljetusurakoitsijaksi ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay:n tarjouksen mukaisilla hinnoilla:
Jätesäiliö 140 l
Jätesäiliö 140 l bio
Jätesäiliö 240 l
Jätesäiliö 240 l biojäte
Jätesäiliö 330 l
Jätesäiliö 600 l
Pikakontti 6 m³
Metalliastia 240 l
Metalliastia 600 l
Lasi 240 l
Molok Domino

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

Urakoitsija toimittaa jätteet Ekorosk Oy:n jäteasemalle Pietarsaareen.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.39–
18.43. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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47 § KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETTAJAN VALINTA
Tekla § 47
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kuivatun puhdistamolietteen kuljettamisesta biokaasulaitokselle ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 3 yritystä.
Tarjousten vertailu:
Kuljtetushinta € / kuljetuskerta alv. 0 %
Tarjoaja

T&A Iso-Pellinen Ay

175,0

Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay

199,0

Kauhavanseudun Autoilijat Oy

250,0

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kuivatun puhdistamolietteen kuljettajaksi T&A Iso-Pellinen Ay:n hintaan 175 € alv. 0 % / kuljetuskerta.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kalle Kaski (osallisuusjäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.43–18.45. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi
kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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48 § MAA-AINESTOIMITTAJAN VALINTA
Tekla § 48
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta ajalle
1.1.2022 – 31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 4 yritystä.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Jarmo Pahka- Seulakeus Oy Kauhavan seu- MJ-Lämpö
kangas ja kumpdun autoilijat
Oy
panit Ay
Oy

Maa-aines
Ruokamulta € / m³

10,5

15

Eristyshiekka € / tonni

6,93

5,8

Turvahiekka, pesuseulottu
€/tonni

25,43

7,0

Sepeli 8-16 € / tonni

8,93

7,85

Sepeli 16-32 € / tonni

7,93

6,85

Murske 0-100 mm € / tonni

5,23

5,35

Murske 0-65 mm € / tonni

5,33

5,65

Murske 0-35 mm € / tonni

5,53

5,65

Murske 0-16 mm € / tonni

6,03

5,95

Murske 0-4 mm € / tonni

4,33

4,25

11795,5

10777,5

Vertailuhinta:

9,6

Ruokamullan toimittajaksi valitan edullisimman m³ hinnan antanut toimittaja.
Kalliomurskeiden, eristys- ja turvahiekan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija. Kokonaistaloudellisuus vertailussa kalliomurske lajikkeiden laskenta arvoina käytetään seuraavia arvioituja tonnimääriä:
-

eristyshiekka 50 tn
turvahiekka esim. 2-8 mm 50 tn
sepeli 8-16 mm 50 tn,
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sepeli 16-32 mm 50 tn,
0-100 mm 200 tn,
0-65 mm 100 tn,
0-35 mm 600 tn,
0-16 mm 700 tn,
0-4 mm 50 tn,

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee maa-ainesten toimittajat seuraavasti:
Ruokamullan toimittajaksi valitaan edullisimman m³ hinnan tehnyt tarjoaja MJ-Lämpö
Oy hintaan 9,6 € alv 0 % / m³.
Kalliomurskeiden (murskekoot 0-4mm, 0-16 mm, 0-32 mm, 0-65 mm, 0-100 mm, sepeli 8-16 mm ja 16-32 mm), eristyshiekan ja turvahiekan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja Kauhavanseudun Autoilijat
Oy tarjouksen mukaisilla hinnoilla:










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

5,8 € alv 0 % / tonni
7,0 € alv 0 % / tonni
7,85 € alv 0 % / tonni
6,85 € alv 0 % / tonni
5,35 € alv 0 % / tonni
5,65 € alv 0 % / tonni
5,65 € alv 0 % / tonni
5,95 € alv 0 % / tonni
4,25 € alv 0 % / tonni

Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kalle Kaski (osallisuusjäävi), Riikka Saarikoski (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.45–18.48. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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49 § VAIHTOLAVATÖIDEN SEKÄ AUTONOSTURI + LAVA –TÖIDEN SUORITTAJAN VALINTA
Tekla § 49
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia vaihtolavatöistä sekä autonosturista + lavasta ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 2 yritystä.
Tarjousten vertailu:
Tarjoaja

T&A Iso-Pellinen Ay
-15 m³ lavoja 3 kpl
-40 m³ lavoja 3 kpl
-autonosturin ulottuvuus
12 m/1000 kg

Hinta
€/vrk
alv. 0%
Lava n.
15m³

Hinta
€/vrk
alv. 0%
Lava n.
40m³

Hinta €/h
alv. 0%
Autonosturi + lava

Vetoautolla
tehty poiskuljetus
€ / h alv 0%

Yhdistelmällä tehty
poiskuljetus
€ / h alv 0%

40

55

65

75

25
25
30

Vertailuhinta: 2300 €
Puhtaanapito ja kuljetus
Pahkakangas Ay
-15 m³ lavoja 8 kpl
-40 m³ lavoja 6 kpl
-autonosturin ulottuvuus
18 m. 21 tn

5
8
65

Vertailuhinta: 3415 €
Vertailuhintaan lasketaan yhteen 5 vrk n. 15 m³ lavan käyttöä, 5 vrk n. 40 m³ lavan
käyttöä, vetoautolle teetettäviä kuljetuksia 30 tuntia ja yhdistelmällä teetettäviä kuljetuksia 10 tuntia. Lisäksi autonosturilla teetettäviä töitä 10 tuntia. Edellä mainituista
työsuoritteista muodostuva yhteissumma on vertailtava tarjoushinta,
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita vaihtolava- ja autonosturi + lava –töiden
suorittajaksi T&A Iso-Pellinen Ay:n seuraavilla hinnoilla:
- vaihtolava n. 15 m³ 25 € / vrk alv. 0 %.
- vaihtolava n. 40 m³ 25 € / vrk alv. 0 %.
- autonosturi + lava 30 € / h alv 0%
- vetoautolla tehty vaihtolavan poiskuljetus 40 € / h alv 0 %
- Yhdistelmällä tehty vaihtolavojen poiskuljetus 55 € / h alv 0 %

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

101

Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.48–
18.50. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

102

50 § KUORMA-AUTOTYÖ URAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 50
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kuorma-autotöistä ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 2 yritystä.
Tarjousten vertailu:

Tarjoaja

Hinta €/h alv. 0%

Pahkakangas Jarmo ja kump.
-Vetoautolla tehty työ
-Yhdistelmällä tehty työ
Eri mallisia Sisuja, e14, c600, polar, -98-16
Vertailuhinta:
Kauhavanseudun autoilijat Oy
-Vetoautolla tehty työ
-Yhdistelmällä tehty työ
Erimerkkisiä ja mallisia autoja, vähintään -95
Vertailuhinta:

49,0
69,0
2160,00

54,0
55,0
2170,00

Vertailuhintaan lasketaan 30 h vetoautolla tehtäviä töitä + 10 h yhdistelmällä tehtäviä
töitä.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita kuorma-autotöiden suorittajaksi Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay seuraavilla hinnoilla:
-

vetoautolla tehty työ 49,0 € / h alv. 0 %.
yhdistelmällä tehty työ 69,0 € / h alv. 0 %.

Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kalle Kaski (osallisuusjäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.50–18.54. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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51 § KUNNANHALLINNOIMIEN KIINTEISTÖJEN PIHOJEN TALVIHOITOURAKOITSIJOIDEN
VALINTA
Tekla § 51
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen
talviaurauksista ja hiekoituksista ajalle 11/2021 – 04/2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 4 yritystä.
Tarjousten vertailu:
Seulakeus Oy

Evihuolto Oy

Koskityö Oy

Aurattava piha

Puhtaanapito
ja kuljetus Pahkakangas Ay

Lahdenkylän
koulu

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

auraus 70€/kerta
hiekoitus 70€/kerta
vertailuhinta:
2590€

auraus 35€/kerta
hiekoitus 35€/kerta
vertailuhinta: 1295€

Särkikylän koulu

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

auraus 85€/kerta
hiekoitus 80€/kerta
vertailuhinta:
3070€

auraus 100€/kerta
hiekoitus 100€/kerta
vertailuhinta: 3700€

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

auraus 170€/kerta
hiekoitus 60€/kerta
vertailuhinta: 4640€

auraus 160€/kerta
hiekoitus 90€/kerta
vertailuhinta:
4870€

auraus 20€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 815€

auraus 26€/kerta
hiekoitus 8€/kerta
vertailuhinta: 692€

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

Kiint. Oy kunnanvirasto

auraus 92€/kerta
hiekoitus 34€/kerta
vertailuhinta: 2534€

auraus 100€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta:2650
€

As. Oy Kultalahti

auraus 35€/kerta
hiekoitus 5€/kerta
vertailuhinta: 845€

auraus 30€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta:
1110€

As. Oy Tervahauta

auraus 50€/kerta
hiekoitus 50€/kerta
vertailuhinta: 1850€

auraus 150€/kerta
hiekoitus 80€/kerta
vertailuhinta:
4500€

As. Oy Nykälänaho

auraus 35€/kerta
hiekoitus 22€/kerta
vertailuhinta: 1100€

auraus 30€/kerta
hiekoitus 40€/kerta
vertailuhinta:
1260€

Kirkonkylän koulukeskus, päiväkoti, yläkoulu, lukio ja alakoulu
Jätevedenpuhdistamo
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Seulakeus
Oy

Evihuolto Oy

Koskityö Oy

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

auraus 37€/kerta
hiekoitus 28€/kerta
vertailuhinta: 1234€

auraus 37€/kerta
hiekoitus 35€/kerta
vertailuhinta: 1339€

auraus 50€/kerta
hiekoitus 50€/kerta
vertailuhinta: 1850€

auraus 35€/kerta
hiekoitus 6€/kerta
vertailuhinta: 860€

auraus 35€/kerta
hiekoitus 6€/kerta
vertailuhinta: 860€

auraus 30€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1110€

Kunnan varikko

Puhtaanapito ja
kuljetus Pahkakangas Ay

Pururadan
parkkipaikka

auraus 20€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta:
815€

auraus 23€/kerta
hiekoitus 4€/kerta
vertailuhinta: 566€

auraus 20€/kerta
hiekoitus 5€/kerta
vertailuhinta: 515€

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

Vesitornin parkkipaikka

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

auraus 17€/kerta
hiekoitus 5€/kerta
vertailuhinta:449 €

auraus 20€/kerta
hiekoitus 5€/kerta
vertailuhinta: 515€

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

Kniivilänkuja 8

auraus 48€/kerta
hiekoitus 15€/kerta
vertailuhinta: 1281€

auraus 50€/kerta
hiekoitus 35€/kerta
vertailuhinta: 1625€

Koskisenkuja1

auraus 28€/kerta
hiekoitus 22€/kerta
vertailuhinta: 946€

auraus 40€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 1255€

Nykälänahontie
12

auraus 35€/kerta
hiekoitus 18€/kerta
vertailuhinta: 1040€

auraus 38€/kerta
hiekoitus 25€/kerta
vertailuhinta: 1211€

Laituritie 2,A ja
B

auraus 35€/kerta
hiekoitus 13€/kerta
vertailuhinta: 965€

auraus 40€/kerta
hiekoitus 20€/kerta
vertailuhinta: 1180€

Kirkkotie 32

auraus 30€/kerta
hiekoitus 24€/kerta
vertailuhinta: 1020€

auraus 30€/kerta
hiekoitus 30€/kerta
vertailuhinta: 1110€

Mansikkaahontie 9

auraus 35€/kerta
hiekoitus 1€/kerta
vertailuhinta: 785€

auraus 60€/kerta
hiekoitus 2€/kerta
vertailuhinta: 1350€

Taulukossa on ilmoitettu tarjotut kertahinnat auraukselle sekä hiekoitukselle. Taulukon vertailuhinta on laskettu tarjouspyynnössä ilmoitetuilla suoritemäärillä siten, että
aurauskertoja on 22 kertaa ja hiekoituksia 15 kertaa. Tarjouksen valintaperusteena
on kokonaistaloudellisesti edullisin vertailuhinta kiinteistökohtaisesti.
Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoidon urakoitsijat lumenauraamiseen ja hiekoittamiseen seuraavasti:

-

Evihuolto Oy auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Särkikylän koulu 90 € / aurauskerta ja 70 € hiekoituskerta
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Koulukeskus 170 € / aurauskerta ja 60 € hiekoituskerta
Jätevedenpuhdistamo 26 € / aurauskerta ja 8 € / hiekoituskerta
Kiint. Oy kunnanvirasto 92 € / aurauskerta ja 34 € / hiekoituskerta
As. Oy Kultalahti 35 € / aurauskerta ja 5 € / hiekoituskerta
As. Oy Nykälänaho 35 € / aurauskerta ja 22 € / hiekoituskerta
Paloasema 37 € / aurauskerta ja 28 € / hiekoituskerta
Vesitornin parkkipaikka 17 € / aurauskerta ja 5 € / hiekoituskerta
Kniivilänkuja 8 48 € / aurauskerta ja 15 € / hiekoituskerta
Koskisenkuja 1 28 € / aurauskerta ja 22 € / hiekoituskerta
Nykälänahontie 12 35 € / aurauskerta ja 18 € / hiekoituskerta
Laituritie 2 A ja B 35 € /aurauskerta ja 13 € / hiekoituskerta
Kirkkotie 32 30 € / aurauskerta ja 24 € / hiekoituskerta
Mansikka-ahontie 9 35 € / aurauskerta ja 1 € / hiekoituskerta
-

Koskityö Oy auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Pururadan parkkipaikka 20 € / aurauskerta ja 6 € / hiekoituskerta

-

Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay auraa ja hiekoittaa seuraavat alueet:
Lahdenkylän koulu 35 € / aurauskerta ja 35 € / hiekoituskerta

-

As Oy Tervahautaan samat tarjoushinnat antoivat Evihuolto Oy ja Puhtaanapito ja
kuljetus Pahkakangas Ay. Molempien tarjoushinnat olivat 50 € / aurauskerta ja 50
€ / hiekoituskerta. Tekninen lautakunta valitsee As Oy Tervahaudan auraajan ja
hiekoittajan arpomalla. Suoritettiin lippuarvonta, jonka tuloksena As Oy Tervahaudan auraajaksi ja hiekoittajaksi valitaan Puhtaanapito ja kuljetus Pahkakangas Ay.

-

Teknisen toimen varikolle samat tarjoushinnat antoivat Evihuolto Oy ja Koskityö
Oy. Molempien tarjoushinnat olivat 35 € / aurauskerta ja 6 € / hiekoituskerta. Tekninen lautakunta valitsee teknisen toimen varikon auraajan ja hiekoittajan arpomalla. Suoritettiin lippuarvonta, jonka tuloksena teknisen toimen varikon auraajaksi ja hiekoittajaksi valitaan Koskityö Oy.

Kaikki em. hinnat ovat arvonlisäverottomia.
Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 11/2021 –
04/2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.54–
18.58. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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52 § KAAVATEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN HARJAUSTYÖNURAKOITSIJAN VALINTA
Tekla § 52
27.9.2021

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kaavateiden ja piha-alueiden harjaustyöstä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.
Tarjousten jättöaika päättyi 23.9.2021 klo 16:00 mennessä.
Tarjouksen jätti 2 yritystä.
Tarjousten vertailu:
Evihuolto oy
€/harjauskerta

Koskityö Oy
€/harjauskerta

Kaavatiet kokonaishinta

940,00

1250,00

Paloasema

149,00

140,00

Kunnan varikko

85,00

90,00

Terveyskeskus

199,00

220,00

Tori

39,00

42,00

Kirkonkylän koulukeskus

399,00

350,00

Kunnantalo

149,00

160,00

1960,00

2252,00

40,00

51,00

Tarjoaja
Harjattavat alueet

Kaikki yhteensä

Lisätyön tuntihinta

Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaavateiden ja piha-alueiden harjaustyöurakoitsijaksi ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Evihuolto Oy:n tarjouksen mukaisilla hinnoilla:
-

Kaavatiet kokonaishinta 940 €/harjauskerta
Paloasema 149 €/harjauskerta
Kunnan varikko 85 €/harjauskerta
Terveyskeskus 199 €/harjauskerta
Tori 39 €/harjauskerta
Kirkonkylän koulukeskus 399 €/harjauskerta
Kunnantalo 149 €/harjauskerta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Lisätyönä tehtävä harjaustyö hintaan 40 €/h

Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään ajalle 1.1.2022 –
31.12.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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53 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2021
Tekla § 53
27.9.2021

Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas
Teknisen toimen 30.6.2021 erääntyneitä saatavia 31.8.2021 tilanteen mukaan on yhteensä noin 54.861 euroa.
Erääntyneet
saatavat
Vesilaskut
Vuokrat
YHTEENSÄ

30.6.2020
25.445 €
7.649 €
33.094 €

30.9.2020
28.155 €
8.920 €
37.075 €

31.12.2020

31.3.2021

47.793 €
9.434 €
57.227 €

33.680 €
12.082 €
45.762 €

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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54 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla § 54
27.9.2021

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t
70
71
72
76
77
78
79
80
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Asuntohakemus
Asuntohakemus
Korvaus liikenteenjakajissa olevien kesäkukkien hoidosta
Puukauppatarjouksen hyväksyminen
Asuntohakemus
Työnaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen
Takuuajan takaussitoumuksen hyväksyminen
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Sopimuksen mukainen tilitys venepaikkatuotoista Sillankorvan yrittäjälle
Asuntohakemus
Ruoppaustarjouksen hyväksyminen Evijärven kunnostushankkeen vuoden 2021 ruoppauksille
Asuntohakemus
Työnaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen
Työnaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen
Takuuajan takaussitoumuksen hyväksyminen
Takuuajan takaussitoumuksen hyväksyminen
Asuntohakemus
Takuuajan takaussitoumuksen hyväksyminen
Kaavateiden talviauraus, hiekotus ja polanteidenpoisto-tarjouskilpailun
keskeyttäminen
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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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55 § ILMOITUSASIAT
Tekla § 55
27.9.2021

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Metsäkeskus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2021-62943, 14.6.2021
2. Metsähallitus. Tutkimuslupa, MH 4526/2021/1. 22.6.2021
3. Maanmittauslaitos, Toimituksen merkitseminen kiinteistörekisteriin,
MMLm/9159/33/2021, 1.7.2021
4. Metsäkeskus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2021-66530, 1.7.2021
5. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, uutiskirje, 14.7.2021
6. EPOELY, Vesihuollon tilannekuva heinäkuu 2021, 2.8.2021
7. EPOELY, Lausunto vesitaloushankkeesta, EPOELY/2258/2021, 17.8.2021
8. EPELY. Ote jätehuoltorekisteristä. 23.8.2021
9. EPOELY, Lausunto vesitaloushankkeesta, EPOELY/2314/2021, 17.8.2021
10. Etelä-Pohjanmaan liitto, kuulutus Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan
voimaantulo
11. EPOELY, Yhteysviranomaisen lausunto Purmon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, EPOELY/596/2021, 30.8.2021
12. EPOELY, Vesihuollon tilannekuva elokuu 2021, 1.9.2021
13. Metsäkeskus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2021-85486, 24.8.2021
14. Maanmittauslaitos, Rajankäynti, MMLm/12536/33/2021, 1.9.2021
15. Maanmittauslaitos, Rajankäynti, MMLm/12538/33/2021, 1.9.2021
16. EPOELY, Lausunto metsän kunnostusojitushankkeesta nro 169-689-60-2021010, EPOELY/18/2021, 7.9.2021
17. EPOELY, Lausunto metsän kunnostusojitushankkeesta nro 169-689-60-2021008, EPOELY/18/2021, 7.9.2021
18. EPOELY, yksityisen tien parantamisen lopputarkastus, Pöytäkirja,
EPOELY/1183/2020, 12.8.2021
19. Kunnanhallitus, ote pöytäkirjasta 30.8.2021, 137 § kunnanhallituksen edustajien
valitseminen lautakuntaan vuosille 2021-2023.
20. Kunnanhallitus, ote pöytäkirjasta 30.8.2021, 140 § kiinteistötoimikunnan nimeäminen.
21. Metsäkeskus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2021-92351, 15.9.2021
22. Metsäkeskus, Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa, MH
6323/2021/1, 16.9.2021
23. Vaasan hallinto-oikeus, päätös valitukseen yleiskaavasta, Dnro 00514/19/4102,
antopäivä 16.9.2021

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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56 § MUUT ASIAT
Tekla § 56
27.9.2021
-

Kokouspäivät edelleen maanantaisin
Koulun alueen liikennejärjestelyt ja rakennustyömaa
Liikuntasalin laajennusurakan eteneminen
Antinrinteen saneerauksen eteneminen
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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 42, 53-56

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 40, 43-52

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: 40, 43-52
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 41

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

