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Kokouspaikka Kustavin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. 

     Pykälä        Sivu       Asia 

§200         215      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
§201         215      Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
§202  216      Työjärjestyksen hyväksyminen. 
§203  217      Saariston Jäädyttämön laajennuksen sähköurakan tarjoukset. 
§204         218      Saariston Jäädyttämön laajennuksen pää- ja rakennusurakan tarjoukset. 
§205         219      Saariston Jäädyttämön laajennuksen putkiurakan tarjoukset. 
§206         220      Saariston Jäädyttämön laajennuksen kylmälaiteurakan tarjoukset. 
§207         221      Saariston Jäädyttämön laajennuksen ilmanvaihtourakan tarjoukset. 
§208         222      Saariston Jäädyttämön laajennuksen rakennusautomaatiourakan tarjoukset. 
§209         223      Saariston Jäädyttämön laajennuksen jäteveden käsittely urakan tarjoukset. 
§210         224      Saariston Jäädyttämön laajennuksen kalojen siirtoon ja käsittelyyn 

liittyvän käsittelyjärjestelmä urakan tarjoukset. 
§211         225      Vastuunjakosopimus koskien öljyntorjunta-aluksen laiturin valaistusta. 
§212         226      Kunnan rakennusten arvioiminen, kustannusarvio ja PTS. 
§213         227      Kuntalaisaloite koskien yhdistystalon jätepistettä. 
§214         228      Projektityöntekijän palkkaaminen tekniseen toimistoon. 
§215         229      Hakosen ranta-asemakaava. 
§216         230      Rakennuslupa, Kustavin matkailu Oy. 
§217         234      Poikkeamislupa, Pienkonekeskus Kustavi Oy. 
§218         235      Uudenkaupungin veden ehdotus seudullisesta vesihuoltolaitoksesta. 
§219         236      Tiedoksiannot 

            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 203 Sähköurakan tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 204 Pää- ja rakennusurakan tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 205 Putkiurakan tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 206 Kylmälaiteurakan tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 207 Ilmanvaihtourakan tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 208 Rakennusautomaatiourakan tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 209 Jäteveden käsittelyn tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 210 Kalojen siirron ja käsittelyn tarjoukset ja avauspöytäkirja. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 211 Alustava vastuunjakosopimus. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 213 Kuntalaisaloite. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 215 Hakosen ranta-asemakaavan ehdotus. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 218 Uudenkaupungin veden ehdotus seudullisesta vesihuoltolaitoksesta. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 219 Viranhaltijan päätökset 9-12/2019. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 219 Virheellinen rakennuspaikka karttatiedoissa. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 219 Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan kirje. 
            Rak.la. 17.12.2019 Liite § 219 Hallinto-oikeuden päätös. 

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 17.12.2019 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 § 200-202 ja 214-219       Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                 
§ 203-213  Jääskeläinen Harri     kiinteistöesimies 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §200

ASIAT §:t 200-219

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

§201

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
27.12.2019 

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 20.12.2019 

Allekirjoitukset 

Marjut Laine        Kari Herhi 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  
asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 23.12.2019.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
23.12.2019-
28.1.2020 

Virka-asema           Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja  Eija Salo 
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§200 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. 
Antti Nummela on esteellinen pykälässä 217. 

§201 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA. 

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
perjantaina 20.12.2019, alkaen klo 9.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Kari Herhi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§202 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja 
lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Työjärjestys ja lisäpykälät hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§203 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖURAKAN TARJOUKSET.

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

Määräaikaan mennessä on toimitettu neljä osallistumishakemusta. 

Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §15/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 

Jyrki Stenroos Oy 
SähköTEK Kyynäräinen Oy 
TerCo Engineering Oy 
M. Tuomi Oy

Sähköurakkaan saatiin 3 tarjousta. 

Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 

Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten. 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§204 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN PÄÄ- JA RAKENNUSURAKAN
         TARJOUKSET. 

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

Määräaikaan mennessä on toimitettu seitsemän osallistumishakemusta. 

Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §16/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 

Rakennusliike Kemppe Oy 
Rakennustoimisto Lainio ja Laivoranta Oy 
Laitilan Talorakenne Oy 
Rakennus-Kylänpää Oy 
Savo-Karjalan Vesihuolto Oy 
Econet Oy 

Pää- ja rakennusurakkaan saatiin 3 tarjousta.  

Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 

Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten. 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§205 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN PUTKIURAKAN TARJOUKSET.
  

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

 
Määräaikaan mennessä on toimitettu viisi osallistumishakemusta. 
 
Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §17/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 

 
Alti-Systems Oy 
Maskun Talotekniikkatiimi Oy 
Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy 
TerCo Engineering Oy 
Isokouvola Oy 

 
Putkiurakkaan saatiin 3 tarjousta.   
 
Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 
 
 
Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten.  
 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§206 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN KYLMÄLAITEURAKAN TARJOUKSET.
  

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

 
Määräaikaan mennessä on toimitettu kuusi osallistumishakemusta. 
 
Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §18/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 
 
Alti-Systems Oy 
Caverion Suomi Oy 
Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy 
TerCo Engineering Oy 
Finess Energy Oy 
Enertest Oy 
 
Kylmälaite urakkaan saatiin 3 tarjousta.   
 
Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 
 
 
Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten.  
 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§207 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN ILMANVAIHTOURAKAN TARJOUKSET.
  

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

 
Määräaikaan mennessä on toimitettu viisi osallistumishakemusta. 
 
Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §19/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 

 
Laitilan IP-Työ Oy 
Modul-Kanava Oy 
Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy 
TerCo Engineering Oy 
Airon Oy 

 
Ilmanvaihtourakkaan saatiin 2 tarjousta.   
 
Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 
 
 
Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten.  
 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§208 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN RAKENNUSAUTOMAATIO URAKAN   
         TARJOUKSET.  
 

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

 
Määräaikaan mennessä on toimitettu kuusi osallistumishakemusta. 
 
Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §20/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 
 
Enerest Oy 
TerCo Engineering Oy 
Caverion Suomi Oy 
Trentec Team Oy 
Uudenkaupungin Rakennus – Putkitus Oy 
Fidelix Oy 
 
Rakennusautomaatio urakkaan saatiin 2 tarjousta.   
 
Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 
 
 
Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten.  
 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§209 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY URAKAN  
         TARJOUKSET.  

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

 
Määräaikaan mennessä on toimitettu viisi osallistumishakemusta. 
 
Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §21/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 

 
TerCo Engineering Oy 
Fenno Water Ltd Oy 
Savo-Karjalan Vesihuolto Oy 
Hyxo Oy 
Econet Oy 

Jäteveden käsittely urakkaan saatiin 2 tarjousta.   
 
Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 
 
 
Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten.  
 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§210 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN KALOJEN SIIRTOON JA KÄSITTELYYN          
         LIITTYVÄN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ URAKAN TARJOUKSET.  
 

Osallistumisilmoitus on tehty 22.10.2019 hankintailmoitukset.fi-järjestelmään. 
Ilmoittautumisaika päättyi 7.11.2019 klo 12.00. Ilmoituksessa on esitetty 
vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttää osallistuakseen tarjouskyselyyn. 

 
Määräaikaan mennessä on toimitettu yksi osallistumishakemus. 
 
Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan on viranhaltijapäätöksellä §22/2019 
hyväksynyt seuraavat toimijat tarjouskyselyyn: 
 

  Peruza SIA, Latvia 
 
Kalojen siirtoon ja käsittelyyn liittyvän käsittelyjärjestelmä urakkaan saatiin 
yksi tarjous.   
 
Saariston Jäädyttämön yhteyteen tehtävän kalankäsittelylaitoksen laajennuksen 
toteutus jaettiin 8 eri osa-alueeseen ja halvimpien tarjousten yhteissumma on 
2 067 702 €. 80% tuki on myönnetty kokonaissummalle 1550000 €, jolloin 
kunnan maksettavaksi tulisi 310000 €.  
Hankkeesta on tällä hetkellä kertynyt kuluja n. 159 000 €. Konsulttikulut ovat 
vielä laskuttamatta. 
 
 
Avauspöytäkirja ja tarjoukset jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tarjoukset jätetään pöydälle loppurahoituksen 
lisäselvityksiä varten.  
 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§211 VASTUUNJAKOSOPIMUS KOSKIEN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN LAITURIN  
         VALAISTUSTA  
 

Kustavin kunta on teettänyt Kivimaan laiturin yhteyteen uuden laiturin. Laiturin 
valaistus- ja sähköistystarpeet suunniteltiin vastaamaan käyttötarkoituksia 
alkukesästä 2019 VPK:n, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sekä Kustavin 
kunnan edustajien kanssa. Laiturin rakennustyön yhteydessä laiturille on 
ilmaantunut 6 valopylvästä tilaajasta sekä toimittajasta riippumattomista syistä. 
Ne eivät ole alkuperäisessä toteutussunnitelmassa.  

Kuudesta valopylväästä tarvitsee tehdä vastuunjankosopimus, jonka myötä 
kunta ei ota vastuuta valopylväistä/niistä aiheutuvista vahingoista ja muista 
kuluista.  

Alustava vastuunjakosopimus on esityslistan liitteenä 

 
 
 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asian tiedokseen ja kiirehtii sopimuksen 
aikaansaamista. Mikäli sopimusta ei allekirjoiteta, tulee 6 valopylvään tilaajan 
poistaa tilaamansa pylväät ja paikata laiturin kansi. Kustannukset valopylväistä, 
poistosta sekä laiturin kannen paikkauksesta tulevat tilaajan maksettaviksi. 

 
 

Päätös: Rakennuslautakunta päättää, että laiturille asennetut pylväät jäävät paikalleen 
toistaiseksi. Mikäli ilmenee, että niistä on haittaa laiturin käytölle, ne 
aiheuttavat vaaratilanteita tai ne eivät kestä, valopylväät poistetaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§212 KUNNAN RAKENNUSTEN KUNNON ARVIOIMINEN, KUSTANNUSARVIO JA PTS 
 
 

Kunta on tällä hetkellä päivittämässä kuntoarviota rivitaloista. Lisäksi 
kunnantalosta on laadittu tarkempi kuntotutkimus syksyllä 2019. Jotta 
korjausrahojen kohdentaminen onnistuisi mahdollisimman 
kustannustehokkaasti ja järkevästi, tulisi kaikille kunnan rakennuksille laatia 
kuntoarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelma korjaustoimenpiteistä.  
 
Kunto-arvio ja pitkän tähtäimen suunnitelma tulisi laatia seuraavista 
rakennuksista: 
 
Paloasema 
Palvelukeskus 
Koulurakennus 
Yhdistystalo 
Johtokeskus 
Urheilutalo 
 
 
 

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että vuoden 2020 investointeihin varattua 

määrärahaa (rakennusten peruskorjaus ja rivitalojen katot) käytetään 
kuntoarvioiden tekemiseen.  

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§213 KUNTALAISALOITE KOSKIEN YHDISTYSTALON JÄTEPISTETTÄ 
 

Riitta Rindell ja Kirsti Salminen ovat tehneet aloitteen koskien yhditystalon 
takana olevaa jätepistettä, joka aloitteen mukaan on ollut varsinkin kesäaikaan 
epäsiistissä kunnossa. Aloitteen ehdotuksena on, että kunta palkkaisi 
jätepisteelle kesäajaksi työntekijän. Työntekijän tehtävänä olisi opastaa 
asiakkaita jätteisiin liittyvissä käytännön asioissa, pyrkiä lisäämään 
ympäristötietoisuutta sekä vaikuttaa ympäristöasenteisiin. Työntekijä voisi 
opastaa asiakkaita laittamaan jätteitä oikeisiin astioihin, sekä ilmoittaa kunnalle 
kun pisteet täyttyvät.  
 
Aloite jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  
 
 
 
Kesäaikana suurin jätepiikki osuu viikonloppuihin. Jätettä tuodaan kuitenkin 
pisteille vuorokaudenajasta riippumatta. Ensi kesäksi yhdistystalon takana 
olevalle jätepisteelle on tulossa muovipuristin, jolla pyritään parantamaan 
muovinkeräystä. Tyhjennysvälejä on tarkastettu tulevia kesiä ajatellen. 
Suunnitteilla on myös parempia opastauluja jätteiden lajitteluun ja ohjeet siitä, 
missä on lähin jätepiste, jos oma piste on täynnä. Kierrätys on kasvanut 
voimakkaasti viime vuosina. 
 
Yhdistystalon takana oleva kierrätyspiste (kartonki, lasi, metalli ja vaatteet) ei 
ole kunnan järjestämä palvelu, vaan Rinki-ekopiste, jota ylläpitää Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI Oy.  
Pisteellä oleva muovinkeräys on järjestetty kunnan toimesta. Lisäksi pisteellä 
on kaksi kunnan järjestämää sekajätepistettä. 

 
     

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää merkitä aloitteen tiedokseen, ja toteaa, että 
jätepisteiden siisteyttä pyritään jatkossa parantamaan paremmilla ohjeistuksilla 
ja muilla jo suunnitelluilla toimenpiteillä. Resursseja pyritään käyttämään siten, 
että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin kaikkia kunnan jätepisteitä. Ajatus 
työntekijästä on hyvä, mutta käytännössä hankala toteuttaa työaikojen vuoksi ja 
ratkaisu palvelisi vain yhtä jätepistettä, josta puolet ei ole kunnan hoidossa.  

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§214 PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN TEKNISEEN TOIMISTOON. 
 

Teknisellä toimella on ollut 50 % työajalla henkilö, joka on auttanut mm. 
laskutuksessa ja jäterekisterin ylläpidossa.  
Vuoden vaihteen jälkeen on jatkon suhteen kaksi vaihtoehtoa.  
 
Vaihtoehto 1. 
Tekniselle toimelle palkattaisiin henkilö 3 pv/viikko. Tehtäviä olisivat mm. 
seuraavat: 
 
Rivitalojen asukkaiden sähköliittymäsopimusten ylläpito 

Jäterekisterin ylläpito 

Rakennusoikeuskyselyiden, karttaotteiden ja muiden liitetiedostojen hakeminen 
ja niiden laskutukset 

Rakennuslupien vienti ja hakeminen arkistosta 

 
Vaihtoehto 2. 
 
Edellä mainittujen tehtävien lisäksi työntekijä aloittaisi projektiluontoisena 
työnä seuraavat tehtävät: 
 
1. Rakennusvalvonnan karttaohjelman kaavojen läpikäynti 
2. Rakennuslupakuvien digitointi ja kohdentaminen oikeaan paikkaan 

karttaohjelmassa. Kiinteistötunnuksien päivittäminen lupaohjelmaan 
3. Vanhentuneiden rakennuslupien selvitystyö. 
4. Rakennuskannan selvitys.  
5. Vanhentuneiden rakennuslupien ja luvattomien rakennuksien luvitustyön 

avustaminen 

Työaika olisi 100%.  

Rakennuslupien digitointi ja rakennuskannan selvitystyö ovat projekteja, jotka 
ovat joka tapauksessa toteutettava. Digitointi nopeuttaa rakennuslupakyselyihin 
vastaamista. Rakennuskannan selvityksen yhteydessä on odotettavissa lisää 
verotuloja, mutta sitä ei voida toteuttaa ennen kuin rakennusluvat on tarkastettu 
ja päivitetty karttaohjelmaan. Alustava arvio projektin toteuttamiselle olisi kaksi 
vuotta.   

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hakea lisämäärärahaa kokoaikaisen määräaikaisen 
toimistotyöntekijän palkkaamiseen projektityöhön. 
 

Päätös: Rakennuslautakunta päätti hylätä ehdotuksen.  
 Marjut Laine ehdotti, että mennään vaihtoehdon 1 mukaan.  
 Lautakunnan jäsenet kannattivat ehdotusta yksimielisesti. 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§215 LAUSUNTO, HAKOSEN RANTA-ASEMAKAAVA 
 

Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Hakosen ranta-
asemakaava ehdotukseen.  

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Kaurissalon kylän tiloja Hakonen I 
3:55 ja Harmaalammas 3:72.  

Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1, maa- ja metsätalousaluetta.  

Kaava-alue sijaitsee Kiparluodossa noin 15 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.  

Maakuntamuseo on lausunnossaan todennut, että kaava ei mahdollista olemassa 
olevan huonokuntoisen asuinrakennuksen, navetan ja saunan kunnostamista. 
Rakennuksilla on paikallishistoriallista ja rakennushistoriallista merkitystä, jonka 
vuoksi niiden säilyttäminen olisi kaavassa turvattava. 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että emätilan rantarakennusoikeus (1,6 loma-
asuntoyksikköä) on jo nykytilassa (4,5 loma-asuntoyksikköä) käytetty, jonka 
vuoksi uuden rantarakennuspaikan osoittamiselle ei ole perusteita. Lisäksi 
huomiota on kiinnitetty siihen, ettei vapaata rantaa jää emätilalle lainkaan. 
Kaavaselostuksessa on todettu, että kaavan rakentamattomat ranta-alueet eivät täytä 
yleisten kaavoitusperiaatteiden mukaisesti vapaalle rannalle asetettavia 
vaatimuksia. Kaava-aineistossa ei kuitenkaan ole ehdotusvaiheessakaan kerrottu, 
miksi nämä periaatteet eivät täyty. Emätilaselvityksessä todetaan, että vapaata 
rantaa ei ole koko emätilalla. Lisäksi lausunnossa todetaan, että rakennetun 
ympäristön arvojen huomioon ottamisen osalta ELYkeskus viittaa Varsinais-
Suomen maakuntamuseon lausuntoon (7.11.2019). Ranta-asemakaava ei vielä vaali 
rakennettua ympäristöä sillä tavoin kuin maankäyttö- ja rakennuslaki (54 §) 
edellyttää. Kaava-aineistosta ei ilmene, että rakennusten arvoa olisi myöskään 
tarkemmin selvitetty. 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan kaava-aineisto ja lausunnot esityslistan 
liitteenä. 

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää lausuntonaan, että vapaan rannan osuuteen tulisi 

kiinnittää huomiota. Lisäksi rakennusten rakennushistoriallinen ja 
paikallishistoriallinen arvo tulisi huomioida. Rakennukset ovat tosin hyvin 
huonossa kunnossa, eivätkä mahdollisesti korjattavissa. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 



ASIA Rakennuslupa

HAKIJAT Kustavin Matkailu Oy
Kuninkaantie 193, 23360 KUSTAVI

RAKENNUSPAIKKA 304-426-0001-0018
Kuninkaantie 193, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi LINNANIEMI
Pinta-ala 165430 m²
Asemakaava Ranta-asemakaava 300511§33
Asemakaavan vuosi 2011
Rakennettu kerrosala 6353 m²

TOIMENPIDE Ravintola/huoltorakennuksen laajentaminen

Huolto/ravintolarakennuksen sisäiset muutostyöt, rakennuksen
laajentaminen sekä lasitettujen terassien lisäys.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 122 101392803K laajennus

Rakennettava kerrosala 84 m²
Kokonaisala 84 m²
Tilavuus 269 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Harri Laine, rakennusinsinööri
ARK-rakennussuunnittelija Harri Laine, rakennusinsinööri

Poikkeus Osa laajennuksesta tulee rakennusalan ulkopuolelle, mutta sijoittuu
rakennuspaikalle. Hyväksytään vähäisenä poikkeamisena.

Ennakkokatselmukset ja kuuleminen

Ei tarvetta kuulemiselle, ei kuultavia naapureita.

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Harri Laine, rakennusinsinööri
ARK-rakennussuunnittelija Harri Laine, rakennusinsinööri

Liitteet Energiaselvitys
Perustamistapalausunto
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennusluvan seuraavin ehdoin:

Työnjohtajat Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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- Rakennustyön vastaava työnjohtaja
- KVV työnjohtaja
- IV Työnjohtaja

Erityissuunnitelmat Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle
toimitettava seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset
- Ilmanvaihtosuunnitelma
- Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
- IV-suunnitelma
- KVV-suunnitelma

Katselmukset Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien
toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Aloituskokous
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Rakennus on varustettava soveltuvilla alkusammuttimilla. Rakennus on
varustettava sm asetuksen 805/2005 mukaisilla uloskäytävien opasvaloilla ja
tarvittaessa poistumisreittivaloilla.

Rakennuksen koneellinen ilmaistointi on säädettävä suunnitelmien
mukaisiin ohjearvoihin, mittauksesta on laadittava pöytäkirja ja se on
esitettävä rakennustarkastajalle viimeistään käyttöönottokatselmuksen
yhteydessä

Rakennuksen käyttövesi- ja lämpöjohtoverkostot on koepaineistettava,
koestuksesta on laadittava pöytäkirja ja se on esitettävä
rakennustarkastajalle viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä

Rakennuksessa on suoritettava sähköasennusten käyttöönottotarkastus, siitä
on laadittava pöytäkirja ja se on esitettävä rakennustarkastajalle viimeistään
käyttöönotto-katselmuksen yhteydessä.

Tositteet purku- ja rakennusjätteen asianmukaisesta hävittämisestä esitettävä
loppukatselmuksen yhteydessä.

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää rakennustyön työmaapäiväkirjaa ja
esittaa tarkastusasiakirja katselmuksien yhteydessä.

Ulkoportaat on varustettava käsijohteilla, tarvittaessa kaiteilla ja
pääportaiden askelmien nousu saa olla enintään 180 mm ja etenemä
vähintään 270 mm. Terassit varustettava määräysten mukaisilla kaiteilla,
mikäli pudotus > 500 mm.

Tositteet purku- ja rakennusjätteen asianmukaisesta hävittämisestä esitettävä
loppukatselmuksen yhteydessä.
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee esittää loppukatselmuksen
yhteydessä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
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PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Rakennustyön aloittaminen

Käyttöönotto

Luvan voimassaolo

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.12.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 20.01.2020.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 21.01.2020. 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennenkuin se on 
katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Rakennustyö on aloitettava 21.01.2023 mennessä ja saatettava loppuun 
21.01.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä 
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
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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 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.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
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HAKIJA Pienkonekeskus Kustavi Oy
Rahintie 276, 23360 KUSTAVI

RAKENNUSPAIKKA 304-428-0004-0010
Rahintie 276

Kiinteistön nimi AROLA
Pinta-ala 218036 m²
Asemakaava Ei kaavaa
Rakennettu kerrosala 5112 m²

TOIMENPIDE 2000 k-m2 venesäilytyshallin rakentaminen ja parkkialueen tekeminen.
Alueen louhintatyöt.

Poikkeaminen Poikkeamista haetaan MRL 72 § 1 mom:n kiellosta rakentaa ranta-alueelle
ilman oikeusvaikutteista kaavaa.

Kuuleminen Naapurit on kuultu ja heille on tässä yhteydessä esitetty myös kaikki
pääpiirustukset.
Naapurin antamassa huomautuksessa pyydetään, ettei halliin asennettaisi
kirkkaita valoja rannan suuntaan. Lisäksi naapurin tulisija tulisi tarkastaa
ennen ja jälkeen louhintaa mahdollisten vaurioiden todentamiseksi.

Liitteet Todistus hallintaoikeudesta
Karttaote
Pääpiirustukset
Selvitys naapurien kuulemisesta

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta puoltaa poikkeamishakemusta.

Kirkkaat valot tulee asentaa siten, etteivät ne häikäise rannan suuntaan.
Lisäksi naapurin tulisija tulee tarkistaa ennen ja jälkeen louhinnan.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Toimenpide ei
vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Toimenpide ei
vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai
muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §

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).  Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima
Turun hallinto-oikeudesta.

Antti Nummela poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.12.2019, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
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§218 UUDENKAUPUNGIN VEDEN EHDOTUS SEUDULLISESTA VESIHUOLTOLAITOKSESTA 
 
 

Kustavin kunta ja Uudenkaupungin Vesi ovat käyneet alustavia keskusteluja 
yhteistyömahdollisuuksia kunnallisten vesihuoltopalveluiden kehittämisessä. 

Uudenkaupungin vesi on lähestynyt Kustavin kuntaa pykälän liitteenä olevalla 
kirjeellä ja ehdottanut, että Kustavin kunta ottaisi yhteyttä muihin mahdollisiin 
liittyjäkuntiin, koska kaikkien kiinnostuneiden kuntien mahdolliset 
vesihuoltopalvelujen yhdistämiset tulee toteuttaa samanaikaisesti. 

 

Ehdotus: Rakennuslautakunta toteaa, että kunnallisten vesihuoltopalvelujen toteuttaminen 
seudullisesti on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevä vaihtoehto ja esittää, 
että kunnanhallitus ryhtyy asian vaatimiin toimiin. 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§219 TIEDOKSIANNOT.  
 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

 
- Viranhaltijapäätökset 9-12/2019 

 
- Virheellinen rakennuspaikka karttatiedoissa 

 
- Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan kirje 

 
- Hallinto-oikeuden päätös 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 15/2019 

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:                200-210,215,218,219 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                211-214 
 
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:                211-214 
 
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 23.12.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 15/2019 

 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Hallintovalitus, pykälät:    216,217 
 
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 27.12.2019. 
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