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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Työjärjestyksen hyväksyminen.
Lupa-anomus liikennemerkin sijoittamiselle.
Tien nimeäminen.
Maisematyölupa Honkanen Erkki.
Maisematyölupa Anttila Pirkko.
Poikkeamispäätös Haapala Jukka.
Tiedoksiannot.
Laupuksen kalasatama.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa
Puheenjohtaja
Skytén- Suominen Irja

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

PÖYTÄKIRJA
15.12.2015

Nr:o

12/ 2015

Sivu
195

KOKOUSAIKA

15.12.2015 klo: 17.00- 17.40

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

Keskustie 7, Kustavi.
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

Lähde Laura

rakennustarkastaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

ESITTELIJÄT

LAILLISUUS JA
141 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

§:t 141-150

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)

142§

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

pvm
21.12.2015

Pöytäkirjanpitäjä

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

Kustavi 17.12.2015
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. 18.12.2015-

17.1.2016
Virka- asema

Allekirjoitus

Ilmoitustaulunhoitaja

Eija Salo

JULKIPANOTODISTUS
(MRL 142§)

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§141

Kokouspäivä
15.12.2015

Sivu
196

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:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi todettiin seuraavat esteellisyydet:
- §145 Timo Urpo.

§142

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa
torstaina 17.12.2015 klo: 9.00 alkaen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Leino ja Marjut Laine.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§143

Kokouspäivä
15.12.2015

Sivu
197

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja
lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§144

Kokouspäivä
15.12.2015

Sivu
198

LUPA-ANOMUS LIIKENNEMERKIN SIJOITTAMISELLE.
Kirkko- ja Telkäntien tiehoitokunta anoo lupaa liikennemerkin sijoittamiselle
Kirkkotien ja Kuninkaantien risteykseen.
Tiekokouksessa kesäkuussa 2015 on päätetty laittaa tiehoitokunnan toimesta
kärkikolmio –liikennemerkki Kirkkotien ja Kuninkaantien risteykseen
liikenneonnettomuuksien välttämiseksi.
Tiehoitokunta anoo kunnalta avustusta liikennemerkin hankintaan.

Ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy uuden kärkikolmio –liikennemerkin sijoittamisen
Kirkkotien ja Kuninkaantien risteykseen Kirkko – ja Telkäntien tiehoitokunnan
kustannuksella ja toimesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§145

Kokouspäivä
15.12.2015

Sivu
199

TIEN NIMEÄMINEN.
Rakennuslautakunnalle ehdotetaan nimettäväksi yksi uusi tie.
Pieskerinkuja 169 kohdalta erkanisi Ilvesklintintie.
Kiinteistöt: 304-403-4-50 Margila
304-403-4-22 Salokallio
304-403-4-45 Ilvesklintti
304-403-4-51 Eskonranta
Lautakunnan jäsenille toimitetaan kartta esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy uuden tien nimen ja päättää ottaa sen käyttöön
kunnan osoitejärjestelmässä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Timo Urpo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kustavi
Rakennuslautakunta

Lupanumero

2015-0114

PÖYTÄKIRJA
Maisematyölupa

Päätöspäivä

15.12.2015 § 146

Sivu

200

Hakija

Rakennuspaikka

Honkanen Erkki

Kiinteistötunnus
Kaupunginosa/kylä
Tilan nimi
RN:o

304-425-0001-0184

Rakentamistoimenpide

Honkanen Erkki anoo maisematyölupaa
suorittaakseen poimintahakkuuta sekä yksittäisten
puiden poistoa Metsänhoitoyhdistyksen
leimausselosteen ja kartan mukaisesti Salminiitun
kylässä Salmenrannan kylässä tilalla 1:184

Tontin pinta-ala
Työt oltava valmiit

116000,00 m²
19.01.2019 mennessä

Rakennukset

Rakennustunnus
Osoite
Kaavallinen valmius
Paloluokka

SALMINIITTU
23360 KUSTAVI
Ranta-asemakaava

Lisätietoja

Lautakunnan jäsenille toimitetaan esityslistan liitteenä työmaakartta ja
leimausseloste.

Ennakkokatselmukset ja
kuuleminen

- Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti.
- Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukainen alkukatselmus ei ole tarpeen.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan.
Toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä
turmele maisematyökuvaa. MRL 140 § 1 mom. (MRL 128 §:n 1 mom. kohdan 1
tarkoittamat alueet).
MRL:n 143 §:n mukaan maisematyölupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu
loppuun kolmen vuoden kuluessa. Määräaika alkaa luvan lainvoimaiseksi
tulemisesta.

PÄÄTÖS

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antaminen

Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2015

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen:
TURUN HALLINTO-OIKEUS
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU
PL 32, 20101 TURKU
Valitusaika: 30 päivää
Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite;
päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka
siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos

Ptk:n tark.

Kustavi
Rakennuslautakunta

Lupanumero

2015-0114

PÖYTÄKIRJA
Maisematyölupa

Päätöspäivä

15.12.2015 § 146

Sivu

201

ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen
jälkeisena 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.

Ptk:n tark.

Kustavi
Rakennuslautakunta

Lupanumero

2015-0115

PÖYTÄKIRJA
Maisematyölupa

Päätöspäivä

15.12.2015 § 147

Sivu

202

Hakija

Rakennuspaikka

Anttila Pirkko

Kiinteistötunnus
Kaupunginosa/kylä
Tilan nimi
RN:o

304-401-0001-0151

Rakentamistoimenpide

Anttila Pirkko anoo maankäyttö- ja rakennuslain 128
§:n mukaista maisematyölupaa suorittaakseen
uudistus- ja poimintahakkuuta
Metsänhoitoyhdistyksen leimausselosteen ja
työmaakartan mukaisesti Anavaisten kylässä tilalla
Pirkonmaa RN:o 1:151.
19.01.2019 mennessä

Työt oltava valmiit
Rakennukset

Rakennustunnus
Osoite
Kaavallinen valmius
Paloluokka

23360 KUSTAVI
Ranta-asemakaava

Lisätietoja

Lautakunnalle toimitetaan esityslistan liitteenä työmaakartta ja kaavaote.

Ennakkokatselmukset ja
kuuleminen

- Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti.
- Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukainen alkukatselmus ei ole tarpeen.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan.
Toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä
turmele maisemakuvaa. MRL 140 § 1 mom. (MRL 128 §:n 1 mom. kohdan 1
tarkoittamat alueet).
MRL:n 143 §;n mukaan maisematyölupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu
loppuun kolmen vuoden kuluessa. Määräaika alkaa luvan lainvoimaiseksi
tulemisesta.

PÄÄTÖS

Päätösedotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antaminen

Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2015

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen:
TURUN HALLINTO-OIKEUS
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU
PL 32, 20101 TURKU
Valitusaika: 30 päivää
Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite;
päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka
siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan

Ptk:n tark.

Kustavi
Rakennuslautakunta

Lupanumero

2015-0115

PÖYTÄKIRJA
Maisematyölupa

Päätöspäivä

15.12.2015 § 147

Sivu

203

ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen
jälkeisena 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.

Ptk:n tark.

Kustavin kunta
Rakennuslautakunta

POIKKEAMISPÄÄTÖS

Hakemusnumero

Päätöspäivä

2015-0026

15.12.2015

§ 148

Sivu

204

Hakija
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
Rakennuspaikka

Haapala Jukka

Kunta
Kaupunginosa / kylä
RN:o
Tilan nimi
Rakennuspaikan osoite

Kustavi

Kaava-alue
Pinta-ala
Rakennustoimenpide

23360 KUSTAVI
Pukkeenluoto
7030,00 m²
Uuden lomarakennuksen rakentaminen rantakaavaan merkityn rakennusalan
ulkopuolelle.
Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:
Käyttötarkoitus
Kerrosala m²
Vapaa-ajan asuinrakennuk. 41,00

Kerrosluku
1

As. lkm
0

Selostus poikkeamisesta Poikkeamista haetaan rakentamisesta rantakaavaan merkityn rakennusalan
ulkopuolelle liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti.
Hakemuksen perustelut

Saunarakennus (20m2) on rakennettu v. 1983 ns. päärakennuksen paikalle.
Järkevän rakennuskokonaisuuden luonti rantakaavan osoittamalle rakennusalalle
edellyttäisi saunarakennuksen purkamista ja siirtämistä toisaalle. Uuden
lomarakennuksen rakennuspaikalla ei ole näköyhteyttä kummankaan naapurin
päärakennuksiin. pohjoisen puolen naapurin saunarakennukseen ei myöskään ole
näköyhteyttä johtuen kallion muodoista. Rakennuspaikalla e ole maastollisen
korkeusaseman suhteen oleellista eroa kaavan sallimaan korkeuteen nähden. Arvio:
ei ole vaikutusta kaavasta poikkeamiselle.

Lisätiedot

Tieyhteys on olemassa.

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

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.
Perustelut:
Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 mom.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.
Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa on haettava kahden vuoden kuluessa
poikkeamispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta (30 päivää päätöksen antopäivästä).

Ptk:n tark.

Kustavin kunta
Rakennuslautakunta

POIKKEAMISPÄÄTÖS

Hakemusnumero

Päätöspäivä

2015-0026

15.12.2015

§ 148

Sivu

205

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta.
Päätöksen antopäivä
Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2015
OIKAISUVAATIMUS
Päätöksen antopäivä:
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennuslautakunnan
käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai
viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä, tätä päivää
lukuun- ottamatta.
Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Viranomainen, jolle vaatimus tehdään:
KUSTAVIN RAKENNUSLAUTAKUNTA
Keskustie 7
23360 KUSTAVI

Ptk:n tark.

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§149

Kokouspäivä
15.12.2015

TIEDOKSIANNOT.
-

Päätös:

Rakennustarkastajan lupapäätökset 5.8- 9.12.2015,
esityslistan liitteenä.

Rakennuslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Sivu
206

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§150

Kokouspäivä
15.12.2015

Sivu
207

LAUPUKSEN KALASATAMA.
Jouni Nieminen on ottanut yhteyttä rakennuslautakuntaan Laupusten
kalasatamaan liittyvissä asioissa, kuten satamavalvoja, omien alusten pitäminen
laiturissa sekä omien tavaroiden/ laitteiden / kalansäilytyslaatikoiden pitäminen
pikkulaiturilla.
Lautakunta totesi asiasta keskusteltuaan, että kunnalla ei ole resursseja nimetä/
palkata muuta henkilöä satamavalvojaksi kuin satamassa muutenkin
työskentelevää henkilöä. Alusten pitämisessä laiturissa tulee edelleen noudattaa
voimassa olevia sataman järjestyssääntöjä, koska laitureissa ei ole tilaa
pysyville aluspaikoille. Lautakunta totesi myös, että Jouni Niemisellä on
edelleen 8.1.2014 päivätyn muistion mukaisesti oikeus käyttää toistaiseksi
pikkulaituria kalasaaliin purkamiseen omilla laitteillaankin. Satama- alueella ei
voi säilyttää omia tavaroita tai laitteita. Rakennuslautakunnan mielestä tulisi
kiinnittää huomioita logistiikan sujuvuuteen jo nyt, koska mahdollisen tulevan
rakennushankkeen valmistuttuakaan satama-alueella ei ole tilaa kalojen
väliaikaiseenkaan varastointiin.
Rakennuslautakunnalle jaettiin kokouksessa Laupusten kalasataman
järjestyssäännöt ja 8.1.2014 päivätty muistio.
Ehdotus:

Rakennuslautakunta päättää pitäytyä entisessä käytännössä mm. pikkulaiturin
käytön suhteen ja 7.4.2015 päivättyä Laupusten kalasataman järjestyssääntöjä
tulee edelleen noudattaa, johtuen kalasataman laituri- ja satama- alueen
ahtaudesta. Rakennuslautakunta kiinnittää huomion siihen, että tässä tilanteessa
ammatinharjoittajan tulisi hakea ratkaisuja logistiikan sujuvuuteen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Liitetään pöytäkirjaan

12/2015

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 141, 142, 143, 149
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89§:n 1mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakema muutosta valittamalla.
Pykälät: 144, 145, 150
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: 144, 145, 150

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
Valitusaika: 30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

146, 147, 148

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.

