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 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
 Työjärjestyksen hyväksyminen. 
 Aloite defibrillaattorien hankinnasta.  
 Teknisen toimen talousarvioehdotus vuodelle 2020. 
 Kivilinnan liikehuoneiston muutostyöt. 
 Jätehuollon järjestäminen vuosille 2020 ja 2021.  
 Muovinpuristimen hankkiminen yhdistystalon jätepisteelle. 
 Kivimaan öljyntorjuntavenelaituri hankkeen muutostyötarjous.  
 Lausunto Kaurissalo-Kiparluoto II ranta-asemakaavan muutos    
 ehdotuksesta. 
 Lausunto Kolkan ranta-asemakaavan ehdotuksesta. 
 Asiavirheen oikaiseminen koskien postilaatikon sijoittamista.   
 Poikkeamispäätös, _______. 
 Tiedoksiannot.     

Rak.la 1.10.2019 Liite §158 Talousarvio 2020. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §158 Investoinnit 2020. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §158 Toiminnalliset tavoitteet 2020. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §160 Remeo Oy hinnan tarkistusesitys vuodelle 2020. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §161 Remeo Oy muovipakkausten puristin tarjous. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §162 Rannikon Merityö Oy tarjoukset. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §167 Pysyvä käyttöoikeus Vuosnainen 304-419-5-103. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §167 Kivimaan laiturin käyttöoikeussopimus. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §167 Viranhaltijapäätös 12.9.2019 ja avauspöytäkirja. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §167 Ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja 17.9.2019. 
Rak.la 1.10.2019 Liite §167 Parattulan alavesisäiliön alustava kustannusarvio ja alustavat 

suunnitelmat. 

Pöytäkirjan nähtävillä 
pitäminen 

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

asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Puheenjohtaja 
Irja Skytén-Suominen 
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KOKOUSAIKA Tiistai 1.10.2019 klo 16.30 – 18.40 

KOKOUSPAIKKA Kustavin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Skytén-Suominen Irja      puheenjohtaja 
Nummela Antti              jäsen 
Laine Marjut jäsen 
Herhi Kari jäsen 
Nieminen Kai  jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

Ääritalo Antti kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Lehtinen Jukka              kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo kunnanjohtaja 

ESITTELIJÄT § 154-156, § 163-167                Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                  
§ 157-162       Jääskeläinen Harri     kiinteistöesimies 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §154

ASIAT §:t 154-167

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

§155

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
8.10.2019 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja           Pöytäkirjanpitäjä       

Irja Skytén-Suominen        Meri-Tuuli Ojala 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTAMINEN 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien allekirjoitukset) 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti lukuun ottamatta §:iä 
-- 
Tarkastusaika 
Kustavi 4.10.2019 

Allekirjoitukset 

Marjut Laine                 Antti Nummela 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  
asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.10.2019.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva 
ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan 
ilmoitustaululla. 

pvm 
7.10.2019-
7.11.2019 

Virka-asema           Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja  Marjo Virtanen 
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§154 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. 

 
 
 
 
 
§155 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA. 
 
 Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 4.10.2019, alkaen klo 9.00. 
 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Antti Nummela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§156 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§157 ALOITE DEFIBRILLAATTORIEN HANKINNASTA. 

Kari Herhi on tehnyt aloitteen 4 defibrillaattorin lisäämisestä Kustavin kuntaan. 
Tällä hetkellä kunta on hankkinut kolme laitetta, jotka sijaitsevat Jaalakodissa, 
kunnantalolla ja urheilutalolla. Laitteet eivät sijaitse ulkotiloissa ja tämä 
rajoittaa laitteen käyttömahdollisuutta.  

Kari Herhi ehdottaa, että uusia laitteita hankittaisiin ulkotiloihin kaikkien 
saataville. Laitteiden sijoituspaikat voisivat olla esimerkiksi Vuosnaisissa, 
Parattulassa ja Kiparluodossa. Lisäksi keskusta-alueella olisi hyvä olla laite, 
joka olisi kaikkien käytettävissä. 

Ulos asennettava defibrillaattori tarvitsee kaapin, johon tulee verkkovirta.  

Asiaa käsiteltiin rakennuslautakunnan kokouksessa 3.9.2019 ja sovittiin, että 
seuraavaan kokoukseen pyydetään tarjoukset kolmesta ulos asennettavasta 
laitteesta kaappeineen ja arvioidaan asennuskustannuksia. 

Tarjoukset pyydettiin neljältä toimijalta ja kolmelta saatiin tarjous. Tarjoukset 
vaihtelivat 6.300 -7.300 euron välillä (alv 0%) ja ne sisälsivät 3 kaappia sekä 
itse laitteet. Asennuksen hinta on noin 500 euroa/laite asennuspaikasta riippuen. 

   
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää Kustavin kunnanhallitukselle, että kuntaan 

hankitaan kolme ulos asennettavaa defibrillaattoria kaappeineen. 

 

Päätös: Keskustelun pohjalta päätösehdotusta muutettiin siten, että rakennuslautakunta 
esittää kunnanhallitukselle viiden defibrillaattorin hankkimista kaappeineen 
ulkotiloihin. Laitteet voitaisiin esimerkiksi sijoittaa seuraaviin paikkoihin: 
Keskusta, Vuosnainen, Parattula, Heikinmäki ja Kiparluoto. Tarkemmat 
sijainnit voidaan vielä määritellä tarkemmin toimeenpanovaiheessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§158 TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020.   

 
 Liitteenä: Teknisen toimen talousarvioehdotus vuodelle 2020. 

-   Teknisen toimen käyttötalousosan talousarvio vuodelle 2020. 
-   Talousarvion investointiosa vuodelle 2020. 
-   Teknisen toimen päävastuualueen talousarvion toiminnalliset  

   tavoitteet vuodelle 2020. 

     
Ehdotus: Teknisessä toimistossa on laadittu teknisen toimen vuoden 2020 

talousarvioehdotus käyttötalouden ja investointien osalta sekä talousarvion 
sitovat toiminnalliset tavoitteet. 

Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle teknisen toimen vuoden 2020 
käyttötalouden talousarvioehdotuksen, esityksen investoinneiksi sekä 
toiminnalliset tavoitteet esityksen mukaisesti. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksytään keskusteluissa ilmennein muutoksin. Liitteet 
korjataan muutoksien mukaisiksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§159 KIVILINNAN LIIKEHUONEISTON MUUTOSTYÖT. 
 

Asunto-Oy Kustavin Kivilinnan saneerauksen purkutöiden yhteydessä on 
käynyt ilmi, että olemassa olevat eristepaksuudet seinissä ja lattiassa eivät tule 
täyttämään asuintilojen vaatimuksia. Jotta voidaan saada kustannusarvio tilojen 
muuttamisesta asuinkäyttöön, tulisi ensin teettää lisää suunnitelmia, joiden 
pohjalta kustannuksia voidaan laskea. 
 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. Suunnitelmien tekoa jatketaan 
kustannusarviota ja jatkosuunnitelmia varten. 

 
 
Päätös: Rakennuslautakunta päätti, ettei Kivilinnan liikehuoneiston suunnittelutöitä 

jatketa. Liikehuoneistoon ei teetetä LVI-varauksia asuintilaksi muuttamista 
varten. Tiloihin tehdään yksi vesipiste ja viemäri. Liikehuoneisto vuokrataan 
varastotilaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§160 JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN VUOSILLE 2020 JA 2021. 
 

Remeo Oy on hoitanut Kustavin kunnan jätehuoltoa 2017, 2018 ja 2019. 
Sopimukseen kuuluu kahden vuoden optio vuosille 2020 ja 2021. 
 
Remeo Oy on laatinut hinnantarkitusesityksen. Koska hintamuutokset ovat 
sidottu syyskuussa julkaistavaan indeksiin, jota ei ollut vielä 20.9.2019 
julkaistu, summat ovat suuntaa antavia.  
 
Remeo Oy toimittaa päivitetyn tarjouksen, kun indeksi on selvinnyt. 
 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. 
 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§161 MUOVIPURISTIMEN HANKKIMINEN YHDISTYSTALON JÄTEPISTEELLE. 
 

Remeo Oy on antanut tarjouksen muovinkeräyspuristimesta, joka on hyväksytty 
aluekeräyspisteille yleisökäyttöön. Puristin on varustettu kaukovalvonnalla.  
Laitteen vuokra huoltosopimuksella on 391,00 € (alv 0%)/kk. Tarjous on 
kuuden vuoden sopimus. Laitteen tyhjennyskerran kustannus on 212,00 € (alv 0 
%). Laite ilmoittaa automaattisesti, kun se tulee tyhjentää, jolloin ylimääräisiä 
tyhjennyskertoja ei talviaikana tule. Lisäksi laite palvelisi paremmin kesäaikana 
reilusti lisääntyvää muovinkierrätystarvetta.  
 
Muovinkeräyspuristin sijoitettaisiin yhdistystalon jätepisteelle. 

 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää tilata muovinkeräyspuristimen, 
toimitusajankohtana kevät 2020. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§162 KIVIMAAN ÖLJYNTORJUNTAVENELAITURI HANKKEEN MUUTOSTYÖTARJOUS. 

 
Kivimaan öljyntorjuntalaiturin kannen korottamiselle on saatu selkeät perusteet, 
jonka myötä korotus toteutetaan. Korotus toteutetaan alkuperäisen tarjouksen 
mukaisesti hintaan 12.000,00 € (alv 0%). 
 
Tihtaalin toteuttamisesta on saatu päivitetty tarjous, joka vastaa paremmin 
olemassa olevaa tarvetta. Hinta tihtaalille on 6.500,00 € (alv 0%). 

 
Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tarjoukset esityslistan liitteenä. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää tilata lisätyöt tarjouksien mukaisesti hintaan 

12.000,00 € (alv 0%) ja 6.500,00 € (alv 0%). 
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Harri Jääskeläinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§163 LAUSUNTO KAURISSALO-KIPARLUOTO II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS  
         EHDOTUKSESTA.  
 
 Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Kaurissalo-

Kiparluoto II ranta-asemakaavan muutos ehdotukseen. 

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Kaurissalon kylän tilaa Kaarlenpää 
1:139.  

 Ranta-asemakaavalla muodostuvat kortteli 22 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 Kaava-alue sijaitsee Kiparluodossa noin 18 kilometriä kirkonkylästä 
pohjoiseen.  

  Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua Varsinais-Suomen 
maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalous- 
/retkeily- /virkistys aluetta (MRV).  

  Alue kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeeseen.  

  Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-7 
lay/km ja 40 % vapaata rantaa.  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan kaava-aineisto esityslistan liitteenä. 
  

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista ranta-

asemakaavan muutosehdotukseen. 
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§164 LAUSUNTO KOLKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA.  
 
 Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Kolkan ranta-

asemakaavaehdotukseen. 

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Iso-Rahin kylän tilaa Kolkka 304-
406-6-4. Kaava-alue sijaitsee noin 7 kilometriä kirkonkylästä koilliseen. 
Suunnittelu-alueen maa-pinta-ala on noin 17 ha.  
 
Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-6 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 
Kaavaan on sijoitettu yhteensä 7 tavanomaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa, 
joista 4 on uusia. Kaavassa on lisäksi kaksi pysyvän asunnon rakennuspaikkaa, 
joista toinen on uusi. Lisäksi kaavassa on yksi ns. saunatontti. 

   Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-7 
lay/km ja 40 % vapaata rantaa.  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan kaava-aineisto esityslistan liitteenä. 
 

Ely-keskuksen 21.2.2019 antamassa lausunnossa tuodaan esille, ettei ole 
perusteita osoittaa Kolkan ranta-asemakaavaluonnoksessa esitettyä määrää 
rakennuspaikkoja. Lisäksi huomauttamista oli yleisten kaavoituskäytäntöjen 
vastaisuudesta sekä siitä, että maanomistajien tasapuolisen kohtelun takia 
yleisenä periaatteena on, että rantarakennuspaikoille ei ole mahdollista sallia 
kaksiasuntoisia rakennuksia.  

Caruna toivoi lausunnossaan, että voimajohdolle lunastettu alue merkitään 
kaavaan, ja kaavaan merkitään, ettei sinne saa ilman voimajohdon omistajan 
lupaa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia, tai yli 2-metrisiä istutuksia. Lisäksi 
Caruna pyytää varaamaan kaavaan maa-alueen puistomuuntamolle. 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 
 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§165 ASIAVIRHEEN OIKAISEMINEN KOSKIEN POSTILAATIKON SIJOITTAMISTA.

Rakennuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 6.8.2019 postilaatikon 
sijoittamisesta (§127, postilaatikon paikan määrittäminen, _____). Päätöstä 
varten postia oli pyydetty antamaan lausunto siitä, missä heidän puolestaan 
postilaatikon tulisi sijaita. Posti on lausunnossaan todennut, että heidän 
kannaltaan postilaatikko tulisi sijoittaa _________tien ja ___________tien 
risteykseen ja perustellut päätöstä sillä, että postin jako ja nouto tapahtuisi tällä 
sijoittamisella turvallisesti.  

Rakennuslautakunta päätti, että postilaatikko sijoitetaan tälle paikalle, sillä 
___________tien risteyksestä on matkaa ______ (_________________) 
risteykseen 1,1 km ja Postin kannalta tämä on ollut heidän mukaansa turvallinen 
ratkaisu kaikille. _____________:n (toiset ____________tien asukkaat) tien 
risteyksestä on tähän paikkaan matkaa 400 metriä. 

Päätöksen antamisen jälkeen _____ on toimittanut Postin 23.8.2019 antaman 
päätöksen, jossa todetaan, että postin jakelu voidaan sittenkin toteuttaa siten, 
että laatikko voidaan sijoittaa ___________tie _____ kohdalle. Perusteluina 
päätöksessä mainittiin, että he ovat saaneet tietoonsa, että tien varressa asuu 
enemmän kuin yksi vakituinen asukas, sekä sen, että tiellä on järjestetty 
talvikunnossapito.  

Asian selvittelyn yhteydessä kävi ilmi, että Postin antaessa ensimmäisen 
lausuntonsa 30.7.2019, lausunnon antaja___________ ei ollut lukenut 
ollenkaan Kustavin kunnan lähettämää lausuntopyyntöä, jossa nämä asiat 
(asukkaat tien varrella sekä tien talvikunnossapito) oli todettu ja lähettänyt 
vastineen siitä huolimatta.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää oikaista 6.8.2019 annetun päätöksen postilaatikon 

Päätös: 

sijoittamisesta siten, että postilaatikon paikaksi tulee _________________:n 
risteys.  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

__

304-___-____-____
__
__
__ m²
Ei kaavaa

Ympärivuotisen vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen 
omakotitaloksi MRL 125 § 4 mom.

Keskustaan 1,5 km, porakaivo, jätevesijärjestelmä. Mahdollista liittyä 
kunnallistekniikkaan.

Naapurit on kuultu

Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Karttaote
Pääpiirustukset

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 
saavuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § mom.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa on haettava kahden vuoden 
kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta (30 päivää päätöksen 
antopäivästä).

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.10.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0096-POI 01.10.2019 § 166     180

___________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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§167 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- Pysyvä käyttöoikeussopimus Vuosnaisissa Ely-keskukselle.

- Ely-keskuksen myöntämä käyttöoikeussopimus Kivimaan
laiturin alueesta.

- Viranhaltijapäätös 6/2019.

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksen
pöytäkirja 17.9.2019.

- Parattulan alavesisäiliön alustava kustannusarvio ja alustavat
suunnitelmat.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 11/2019 

Kieltojen  
perusteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus- 
ohjeet 
 
Oikaisuvaatimus- 
oikeus 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
oikaisuvaatimus- 
aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen 
muoto ja sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee 
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136): 
Pykälät:                154-160, 163-165 ja 167 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                 
 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Pykälät:                 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös    
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
-kunnan jäsen 
 
Kustavin kunta 
Rakennuslautakunta 
Keskustie 7 
23360 KUSTAVI 
Sähköposti: rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojala, meri-tuuli.ojala@kustavi.fi   
 
Kirjaamon aukioloaika (rakennuslautakunta) on maanantaista perjantaihin klo 8.15-16.00. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan em. kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivänä kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksi saantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta.  
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
-päätös, johon haetaan oikaisua  
-miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
-millä perusteella oikaisua vaaditaan 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan kirjaamosta. 
Pöytäkirja on 7.10.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 11/2019 
 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Hallintovalitus, pykälät:    166 
 
Päätöksiin saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksi antoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 
 
Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:  
Turun hallinto-oikeus  
Sairashuoneenkatu 2-4          PL 32 
20100 TURKU                          20101 TURKU 
 
Puhelinvaihde: 029 56 42 400               Kirjaamo/asiakaspalvelu: 029 56 424 10 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi          Turun hallinto-oikeus on avoinna ma-pe klo: 8-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  . 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietoina pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei 
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta. 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle.  
- mahdollinen asiamiehen valtakirja  
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Oikeudenkäyntimaksu 
 
 
Pöytäkirja 

 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää  
 
Kustavin kunnan rakennustoimistosta:  
Keskustie 7  
23360 Kustavi  
sähköposti: kustavi@kustavi.fi 
puhelin:       02-842 6600 
 
Rakennustoimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo: 8:15 – 16:00. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 8.10.2019. 
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Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 11/2019 

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 1.10.2019 §161 ja §162.   
 
Oikaisuvaatimusohje 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä virka-aikana (klo 8.15 -16.00). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksi saantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on 
ilmoitettava: 1) päätös, johon oikaisua haetaan; 2) se, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi; 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan teknisestä toimistosta. 
 
Hankintaoikaisuohje 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen 
hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan 
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). 
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on 
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. 
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai 
muu taho, jota asia koskee. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika  
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Tiedoksi saantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Tiedoksianto sähköisesti   
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja 
asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen 
tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.   
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön 
hallussa. 
 
Oikaisuvaatimus- ja hankintaoikaisuviranomainen  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja/tai hankintaoikaisu tehdään, on Kustavin kunta /rakennuslautakunta. 
 
Toimitusosoite 
Oikaisuvaatimus- ja/tai hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Kustavin kunta  
Rakennuslautakunta  
Keskustie7, 23360 Kustavi  
kustavi@kustavi.fi 
 
Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi: 
Päätös on annettu asianosaisille tiedoksi sähköpostilla 8.10.2019:   
 
§161 Remeo Oy, juha-pekka.makila@remeo.fi , 
§162 Rannikon Merityö Oy, heidivainio@merityo.fi  
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.10.2019.  
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