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TEKNINEN LAUTAKUNTA 

   PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2022 
 

KOKOUSAIKA               9.8.2022 klo 19.00 – 20.17 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 

Pasi Mäntylä 
Jarkko Pahkakangas 
Kalle Kaski 
Minja Keto 
Juha-Matti Kujala 
Marja-Leena Kultalahti 
Noora Sipponen 

 

puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 

Läsnä 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
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MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 

Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä 
Laura Tudeer, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 
Miia Pahkakangas, pöytäkirjanpitäjä 
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja 
Alina Lehto, kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Antti Perkkalainen, kunnanhallituksen edustaja 
Minttu Kangasmetsä, nuorisovaltuuston edustaja 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin 
 
Jarkko Pahkakangas vaati kirjaamaan pöytäkirjaan, että ko-
kouksen esityslista saapui yleiseen tietoverkkoon nähtäville vain 
päivää ennen kokousta hallintosäännössä mainitun neljän päi-
vän vastaisesti. 

ASIAT §§ 39 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha-Matti Kujala ja Marja-
Leena Kultalahti 
 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 

 Pasi Mäntylä 
 puheenjohtaja 
  

 
 
 

 Miia Pahkakangas 
 pöytäkirjanpitäjä  
 

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä 11. päivänä elokuuta 2022     
 
 
  Juha-Matti Kujala                     Marja-Leena Kultalahti 
 

 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

 

Evijärven kunnan verkkosivuille 11.8.2022 
 
 
Miia Pahkakangas 
pöytäkirjanpitäjä 
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39 § KUNNAN OMISTAMAN MAA-AINEKSEN LUVATON OTTO 

 
Tekla § 39 
9.8.2022 Kuntalaiselta tulleen ilmoituksen mukaan teknisen toimen varikkoalueella on kesä-

kuun lopulla 2022 kuljetettu maa-ainesta yksityisen toimesta yksityisen omistamalle 
kiinteistölle. Maa-ainesten lastaus ja kuljetukset on tehty maansiirtokalustolla ja on 
kokonaismäärältään kymmeniä kuutioita. 
 
Maa-ainesta ei ole kunnan toimesta pyydetty kuljettamaan pois teknisen toimen vari-
kolta. Kyseisiä maa-aineksia ei ole myyty, eikä niiden luovuttamisesta yksityiselle ole 
muutoinkaan sovittu.  

 
Kunnaninsinööri on keskustellut maa-ainesten vieneen henkilön kanssa puhelimitse 
ja henkilö on asian myöntänyt. 
  
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta linjaa miten asiassa edetään 
 
Keskustelun perusteella muutettiin pohjaehdotusta siten, että: tekninen lautakunta 
päättää seuraavaa: 

1. Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnan viranhaltijan tekemään asiasta tutkin-
tapyynnön poliisiviranomaiselle välittömästi. 

2. Kunnaninsinööri konsultoi esimerkiksi kuntaliiton sopimusasiantuntijoilta ky-
seisen sopimusurakoitsijan sopimuksen välittömästä keskeyttämisestä ja pur-
kamisesta. Kunnaninsinööri valtuutetaan keskeyttämään ja purkamaan sopi-
mus saadun konsultaation ohjeistuksen mukaisesti. 

3. Mahdolliset korvaukset ja sanktiot sekä muut mahdolliset jatkotoimenpiteet 
päätetään erikseen tutkinnan perusteella. 
 

 
Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti  
 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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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. 
 
Pykälä 39 
 
 
 

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

 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: 
 
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 lasketta-
essa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytä-
kirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen 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                                                       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 ilmoituk-
set oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja ve-
toaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valta-
kirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-
kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitus-
ajan 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 väli-
tyksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-
tymistä. 
 
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. 

 
 
 

 


