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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Työjärjestyksen hyväksyminen.
Laupusten siirtoviemärin suunnittelu.
Teknisen toimen päävastuualueen talousarvion tavoitteiden
toteutuminen vuodelta 2015.
Lausunto poikkeamishakemukseen Sippola Esko ja Tuire.
Kustavin kunnan keskustan torialueen parkkipaikat.
Tiedoksiannot.

Pöytäkirjan nähtävillä
pitäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa

Puheenjohtaja
Skytén- Suominen Irja

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

ESITYSLISTA
1.3.2016

Nr:o

2/ 2016

Sivu
21

KOKOUSAIKA

Tiistai 1.3.2016 klo: 17.00- 17.40

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

Kunnan hallituksen kokoushuone.
Skytén- Suominen Irja
Leino Hannu
Laine Marjut
Jalonen Mika
Urpo Timo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Ääritalo Antti
Siusluoto Mika
Herhi Kari
Katara Veijo

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen edustaja
kunnanjohtaja

Laura Lähde

rakennustarkastaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

ESITTELIJÄT

LAILLISUUS JA
17 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

§:t 17- 24

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja –aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjojen tarkastamisesta)

PÄÄTÖSTEN
ANTAMISPÄIVÄ
LUPA-ASIOISSA
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN
(tarkastuspaikka ja –aika sekä
tarkastajien allekirjoitukset)

18§

Tässä kokouksessa lupa- asioissa tehdyt päätökset annetaan
julkipanon jälkeen.
Puheenjohtaja

pvm
8.3.2016

Pöytäkirjanpitäjä

Irja Skytén- Suominen
Laura Lähde
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti lukuun ottamatta §:iä
-Tarkastusaika

Kustavi 4.3.2016
Allekirjoitukset

Hannu Leino

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Marjut Laine

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa
pvm
Tässä kokouksessa lupa- asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva
ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan ilmoitustaululla. 7.3.20167.4.2016
Virka- asema

Allekirjoitus

Ilmoitustaulunhoitaja

Eija Salo

JULKIPANOTODISTUS
(MRL 142§)

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§17

Kokouspäivä
1.3.2016

Sivu
22

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kunnallislain 26§:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan mahdolliset esteellisyydet.

Päätös:

§18

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa
4.3.2016.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Leino ja Marjut Laine.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§19

Kokouspäivä
1.3.2016

Sivu
23

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja
lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§20

Kokouspäivä
1.3.2016

Sivu
24

LAUPUSTEN SIIRTOVIEMÄRIN SUUNNITTELU.
Rakennuttajainsinööri Ilpo Töykkälä on pyytänyt Laupusten siirtoviemärin
suunnittelusta tarjouksia kolmelta suunnittelutoimistolta.
Alustavan kustannusselvityksen pohjalta suunnittelulle on
saatu hinta-arvio 28 000,00€.
Tarjoukset tulee olla Kustavin kunnan teknisessä toimistossa
29.2.2016 klo 14.00 mennessä.
Tarjoukset avataan teknisessä toimistossa 29.2.2016 klo 15.00.
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 375 000 eur Laupusten siirtoviemärin
rakentamisen aloittamiseksi.
Avauspöytäkirja esitetään rakennuslautakunnalle kokouksessa.
Määräaikaan mennessä on saatu kolme tarjousta pyydetyiltä
suunnittelutoimistoilta. Ramboll Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen.
Ehdotus:

Saaduista tarjouksista halvimman kokonaistarjouksen on tehnyt Sweco Oy,
hintaan 37 000,00€.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§21

Kokouspäivä
1.3.2016

Sivu
25

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN TALOUSARVION TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN VUODELTA 2015.
Hallintokuntien tulee antaa kunnanhallitukselle kertomus edellisen vuoden
toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta.
Teknisessä toimistossa on valmisteltu liitteen mukainen kertomus vuoden 2015
talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Ehdotus:

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kertomuksen vuoden
2015 teknisen toimen päävastuualueen toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta
31.12.2015.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kustavin kunta
Rakennuslautakunta

LAUSUNTO

Hakemusnumero

Päätöspäivä

2016-0004

01.03.2016

§ 22

Sivu

26

Hakija
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
Rakennuspaikka

Sippola Esko ja Tuire

Kunta
Kaupunginosa / kylä
RN:o
Tilan nimi
Rakennuspaikan osoite

Kustavi
Lypyrtti
1:105

Kaava-alue
Pinta-ala

Killeskerin ranta-asemakaava
2520,00 m²

Rakennustoimenpide

Vanhan, Killeskerin ranta-asemakaavassa suojeltavaksi määrätyn
asuinrakennuksen purkaminen.

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:
Käyttötarkoitus
Yhden asunnon talot

Kerrosala m²
90,00

Kerrosluku

As. lkm
1

Selostus poikkeamisesta Halutaan purkaa vanha asuinrakennus, mikä Killeskerin ranta-asemakaavassa on
merkattu suojeltavaksi.
Hakemuksen perustelut

Perusteluinaan purkamiselle hakija esittää: "Olemme valokuvien kuvateksteissä
pyrkineet esiintuomaan ne seikat, jotka edesauttaisivat hankettamme
suojelupäätöksen purkamiseksi.
Internetistä löytyy vanha valokuva vuodelta 1891. Kuvassa näkyy Luotsiasema,
tuulimylly ja omistamamme luotsitorppa (Sjögreninmmäki) äärimmäisenä oikealla.
Holmin (Luotolahden) alkuperäisen talon katto näkyy tuulimyllyn vasemmalla
puolella.
Pieni kuva on ainoa tiedossamme oleva kuva kyseessä olevasta rakennuksesta.
Pienen kuvan kaltaiseen rakennukseen meillä olisi myös tarkoitus hakea
rakennuslupa.
Killeskerissä on edelleen kolme alkuperäisen kylän rakennuskantaan kuuluvaa
vanhaa taloa. Kaikki rakennukset ovat pääpiirteittäin samanlaisia. Holmin nykyinen
talo ei mitenkään sovi tähän vanhaan kulttuurimaisemaan. Mielestämme rakennus
virheineen ja 60 -vuotisine hylättyine olemisineen on tehnyt päätöksen puolestaan.
Haluamme myös korostaa sitä seikkaa, että entisten omistajien mukaan kukaan ei
ole käynyt katsomassa rakennusta - ainakaan sisältä, suojelupäätöstä tehdessä.
Ennen lopullista päätöstä tehdessänne toivomme, että rakennuksen kunto käytäisiin
toteamassa paikan päällä, jos tarve niin vaatii. Nykyistä rakennusta emme missään
tapauksessa aio lähteä korjaamaan, koska mielestämme sen kunto on niin huono".
Valokuvia liitteenä (1-4). Hakija toimittanut lisäliitteen 29.2.2016 (luonnos
mahdollisesta uudesta rakennuksesta), jaettu kokouksessa.

Lausunnot ja naapurien kuuleminen
Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta.
PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennustarkastaja
Rakennuslautakunta puoltaa poikkeamishakemusta.
Perustelut:
Rakennus on korjauskelvoton, eikä aiottu toimenpide aiheuta haittaa alueiden
käytön järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Ptk:n tark.

Kustavin kunta
Rakennuslautakunta

LAUSUNTO

Hakemusnumero

Päätöspäivä

2016-0004

01.03.2016

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 mom.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antopäivä
Annettu julkipanon jälkeen 08.03.2016

Ptk:n tark.

§ 22

Sivu
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KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§23

Kokouspäivä
1.3.2016

Sivu
28

KUSTAVIN KUNNAN KESKUSTAN TORIALUEEN PARKKIPAIKAT.
Keskustan torialueen käyttöastetta pyritään parantamaan ja tähän liittyen
tarvitaan lisää parkkipaikkoja. Toriparkki on olemassa ja kyltillä osoitettu,
mutta tämän lisäksi kaivataan aivan torin kupeeseen lyhytaikaista asiointia
varten uusia parkkipaikkoja. Parkkipaikat tehtäisiin Kustavintien suuntaisesti
ko. tien varrelle torin kohdalle (kuten Ravintola Grillin kohdallakin).
Uusia parkkipaikkoja saataisiin näin toteuttaen n.7 kpl.
Kartta/luonnos jaetaan esitysliitteenä.

Ehdotus:

Rakennuslautakunta päättää, että tekninen toimisto hakee ELY:ltä lupaa ko.
parkkipaikkojen tekemiseksi ja kun mahdollinen lupa on saatu,
parkkipaikat tehdään.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§24

Kokouspäivä
1.3.2016

TIEDOKSIANNOT.

Päätös:

-

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, poikkeamispäätös.

-

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, poikkeamispäätös.

-

Rakennustarkastajan lupapäätökset 10.12.2015- 17.2.2016.

Rakennuslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Sivu
29

OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Liitetään pöytäkirjaan

2/2016

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 17- 19, 21, 22, 24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89§:n 1mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 20, 23
Hallintolainkäyttölain 5§:n 1mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET:
Kuntalain 89 §:n 1momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli
niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi
tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 20, 23

Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kustavin kunta
Rakennuslautakunta
Keskustie 7
23360 KUSTAVI
Sähköposti: rakennustarkastaja Laura Lähde, laura.lahde@kustavi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.
Oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä enne
viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö

MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto- oikeuteen.
Valitusviranomainen
ja valitusaika.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakema muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto- oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 TURKU

PL32
20101 TURKU

Puhelinvaihde: 029 56 42 400
Fax: 029 56 42 414

Kirjaamo/asiakaspalvelu: 029 56 424 10
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Turun hallinto- oikeus on avoinna ma- pe klo: 8- 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika: 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika: 30 päivää

Valitusaika alkaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa- aineslain tarkoittamia lupapäätöksiä
lukuun ottamatta päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää
ei oteta lukuun.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupapäätöksissä valitusaika alkaa päätöksen
antamisesta. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen ja päätöksen antopäivä on
julkipanopäivää seuraava arkipäivä. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä
päivää lukuun ottamatta.

Päätöksen antopäivä

Päätöksen antopäivämäärä on esitetty lupaotteen muutoksenhakuohjeessa.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
Valittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.
päätös, johon haetaan muutosta
millä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on
tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL21§)
Valituskirjaan on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
todistus siitä, minä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitetta valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen
päivän virka- ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa.

MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA

Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden
käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai
maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen
vastaisesti (HankintaL 9-9b §).
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen
perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.
Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen
tekijän allekirjoitettava.
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille
markkinaoikeudessa.
Kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut
Jos hankinta liittyy asetuksen (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo
on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei
ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan
hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella.
Valituskielto
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa
kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen
(HankintaL 9 a § 3 mom).
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Markkinaoikeus
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Itäinen puistotie 1, 00140 HELSINKI
puh. (09) 684 0550
faksi (09) 6840 5514

