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Allekirjoitukset Kustavi 5.2.2021 
 
 
 Irja Skytén-Suominen Riku Latokartano 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
  
 
 
 Jari Nerjanto 
 pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 23 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus Kustavi 5.2.2021 
 
 
 Kari Herhi Kai Nieminen 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Nähtävillä julkisessa tietoverkossa 8.2.2021.     
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 1    
      
 
 

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. 

    
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen antaa 
päätösehdotuksen kokouksessa. 
 

Päätös Rakennuslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  
Esittelijä Riku Latokartano on esteellinen pykälässä §7 Oikaisuvaatimus 
rakennuslupien 20-8-R ja 20-9-R LVI-katselmuksesta. 
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 2    
      
 
 

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavana 
teknisessä toimistossa perjantaina 5.2.2021, klo 9.00. 

   
   
Päätös Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Herhi ja Kai Nieminen, pöytäkirja 

tarkastetaan perjantaina 5.2.2021 klo 8.30. 
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Työjärjestyksen hyväksyminen 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 3    
      
   

 
Päätösehdotus Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja 

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös Esityksen mukaan.  
Rakennuslautakunta hyväksyy lisäpykälän §7 Oikaisuvaatimus 
rakennuslupien 20-8-R ja 20-9-R LVI-katselmuksesta. 
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Rakennuslautakunnan kokoustaminen 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 4    
      
 

 
Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 

 
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää pitää vuonna 2021 rakennuslautakunnan 

kokouksia pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 
16.30 alkaen. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
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Prikitie 1 as. 2 vuokrankorotus 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 5    
      

Rakennuslautakunta päätti 29.10.2019 kokouksessaan korottaa kunnan 
vuokratalojen vuokria mukaisesti (§ 179). 
 
§179 KUNNAN VUOKRARIVITALOJEN HUONEISTOJEN 
VUOKRANKOROTUS. 

Kunnan vuokrarivitalojen huoneistojen vuokria on korotettu viimeksi 
1.4.2018 n. 5%. 

Vuokria tulisi tarkistaa johtuen energian, jätehuollon, veden ja jäteveden 
kustannusten noususta. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty ehdotettavan n. 5 % korotuksen 
vaikutukset keskimääräisen neliöhinnan mukaisesti. Todellinen neliöhinta 
asunnoille vaihtelee asunnon koon mukaan. 

 Vuokrataso 
ennen vuoden 

2020 
vuokrankorotusta 

€ / asm² / kk 

Vuokra 
1.4.2020 
alkaen 

€ / asm² / kk 

Korotus 
 

€ / asm² / kk 

Myllymäen sato 8,24 8,72 0,42 
Parkin sato 7,19 7,57 0,36 
Kärtynpelto 9,10 9,46 0,45 
Tiirantie 8,24 8,72 0,42 
Nissilän sato 7,97 8,45 0,40 

 
Koska luottamushenkilöt keskusteluissa päätyivät Prikitie 9 (Kivimaansato) 
rakennusten purkamiseen, haluttiin siellä ollut ainut vuokralainen saada 
siirtymään nopeasti pois, jotta purkamissuunnitelmissa päästäisiin 
eteenpäin ja lämmityskustannuksissa säästettäisiin. 
Luottamushenkilöt antoivat ohjeistuksen, että vuokrasumma säilyisi 
vuokralaisella Kärtynpellon asunnossa samana, jos siirtyvät vapaana 
olevaan huoneistoon. 
Asunnon vuokra on nyt tämän viimeisen indeksikorotuksen jälkeen 470,14 
€/kk. Muut Kärtynpellon asukkaat maksavat vastaavasta asunnosta 624,75 
€/kk. 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto 
 

Päätösehdotus Asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi Prikitie 1 as. 2 vuokra-asunnon 
kuukausivuokra korotetaan vastaamaan yleistä hintatasoa eli 624,75 €/kk. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
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Suotorpan päiväkodin laajentaminen 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 6    
      
 
 

Laajennusosa 20,5 k-m2 (ennen laajennusta 373 k-m2). Suotorpan 
päiväkodin laajentamiseen on varauduttu 100.000,00 eurolla vuoden 2021 
talousarvion investointiosassa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 
kesällä 2021. 
 
Kaupalliset asiakirjat tämän kokousasian liitteenä. Suotorpan päiväkodin 
laajennuksen tekniset asiakirjat (ARK-, RAK- ja LVIS-suunnitelmat 
työselostuksineen) Suotorpan päiväkodin laajentamisen rakennusluvan 
kokousasian liitteenä. 
 
 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hyväksyä hankkeen esitetyt suunnitelmat 
sekä muut tekniset ja kaupalliset asiakirjat. Rakennuslautakunta päättää 
jättää urakkaohjelman mukaisen kokonaisurakan tarjouspyynnöt Hilma-
palveluun. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
Liitteet 
 Liite[1] Tarjouspyyntö 
 Liite[2] Urakkaohjelma 
 Liite[3] Turvallisuussäännöt 
 Liite[4] Turvallisuusasiakirja 
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Oikaisuvaatimus rakennuslupien 20-8-R ja 20-9-R LVI-katselmuksesta 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 7    
      
 
 

Rakennuslautakunnalle on saapunut liitteen mukainen oikaisuvaatimus 
1.2.2021. 
 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto 
 

Päätös Rakennuslautakunta ottaa myöhästyneen oikaisuvaatimuksen huomioon 
oikaisuvaatimuksessa perustelluista syistä.  
Rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, eikä näin ollen muuta 
katselmuspöytäkirjan esitettyä mainintaa.  
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on toimittanut oikaisuvaatimuksessa 
esitetyn lisäselvityksen LVI-katselmuksen jälkeen, minkä vuoksi 
lisäselvityksellä ei katsota olevan vaikutusta katselmuksen pöytäkirjaan. 
Esitetty lisäselvitys otetaan huomioon rakennuslupien 
viranomaisvalvonnassa. 

  
Liitteet 

 Liite[5] Oikaisuvaatimus 
 

 
 
 

Esittelijä Riku Latokartano poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi 
intressijääviyden vuoksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Jari Nerjanto. 
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Teknisen toimialan laskujen hyväksyminen 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 8    
      
 

  
Määritellään teknisen toimialan laskujen hyväksymiskäytäntö vuodelle 
2021. 
 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää, että kaikkien teknisen toimialan laskujen 
tiliöinnistä vastaa kunnanrakennusmestari ja laskujen hyväksyjänä toimii 
rakennustarkastaja. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
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Rakennustarkastajan päivystysaika 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 9    
      
 
 

Rakennustarkastajan päivystysaika on ollut vuonna 2020 keskiviikkoisin 
klo 9.00-11.00 sekä 6.5.-26.8.2020 välisenä aikana keskiviikkoisin lisäksi 
13.00-15.00. Puhelinaika on ollut maanantaisin 12.00-15.00. 
Koronaviruspandemian vuoksi keskiviikon päivystysaika on muutettu 
puhelinajaksi. Pandemian jatkumisen vuoksi järjestelyä tullaan jatkamaan 
vuonna 2021. 
 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan 
päivystysajoiksi vuonna 2021 keskiviikkoisin klo 12.00-15.00. Lisäksi 
vahvistetaan puhelinajaksi maanantaisin klo 12.00-15.00. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
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Valitus koskien poikkeamispäätöstä 20-126-POI 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 10    
      
 
 

Turun Hallinto-oikeus on pyytänyt Kustavin kunnan rakennuslautakunnan 
lausuntoa koskien Turun Hallinto-oikeuteen saapunutta valitusta 
poikkeamispäätöksestä 20-126-POI, päätös § 132 (6.10.2020). 
Päätöksestä on jätetty 10.11.2020 valitus Turun Hallinto-oikeuteen. Turun 
Hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa 4.1.2021 mennessä, lausunnon 
antamiselle on pyydetty ja saatu lisäaika 5.2.2021 asti. 
Lausuntoesitys liitteineen tämän kokousasian liitteenä. 
THO diaarinumero 20371/03.04.04.04.16/2020 
 
 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta hyväksyy lausuntoesityksen ja päättää jättää 
lausunnon Turun Hallinto-oikeudelle. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
Liitteet 
 Liite[6] Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 
 Liite[7] Liitteet Hallinto-oikeuden lausuntoon 
 Liite[8] Lausunto Turun Hallinto-oikeudelle_ 
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Rakennusvalvonnan tulkintamuutos koskien vierasmajaa 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 11    
      
 
 

Kustavin rakennusvalvonta tulkitsee vierasmajat vapaa-ajan asunnon 
täydennysrakennuksina, minkä vuoksi lupamenettelyssä on tullut ottaa 
huomioon MRL 72 § mukainen suunnittelutarve ranta-alueella. 
Vierasmajan tulkintamuutoksella vältytään suunnittelutarpeelta, jolloin 
vierasmaja on mahdollista luvittaa rakennusjärjestyksen ja mahdollisen 
oikeusvaikutteisen kaavan niin salliessa ilman 
poikkeamispäätösmenettelyä pelkällä rakennusluvalla.  
Ranta-alueella MRL 72 § suunnittelutarpeen alaisia vierasmajan 
rakentamishankkeita ovat muun muassa seuraavat tilanteet: 
- Ranta-asemakaavoittamattoman, ranta-alueella sijaitsevan vapaa-ajan 

asunnon rakennuspaikalle rakennettava vierasmaja. 
- Vierasmajan rakentaminen ranta-alueella sijaitsevan vapaa-ajan 

asunnon rakennuspaikalle, jossa ranta-asemakaava ei erikseen 
mahdollista vierasmajan rakentamista. 

Ehdotuksen mukaista tulkintaa käytetään muun muassa Taivassalon 
rakennusvalvonnassa. Vierasmaja on aina rakennusluvan varainen 
toimenpide käyttötarkoituksesta johtuen. 
Vierasmajan ei tule missään tilanteessa vastata varustelutasoltaan vapaa-
ajan asuntoa, minkä vuoksi vierasmaja ei saa sisältää seuraavia 
varusteluita/tiloja wc, kylpyhuone, löylyhuone, tekninen tila, keittiö/keittotila 
tai muita varusteluita/tiloja, joiden voidaan katsoa kuuluvan nimenomaan 
vapaa-ajan asunnon varustelutasoon. Vierasmajan varustelutason 
rajoittaminen on ehto tulkintamuutokselle. 
Tulkintamuutoksella ei ole vaikutusta tilanteeseen, jossa rantaan 
ulottuvalla kiinteistöllä ei ole olemassa olevaa vapaa-ajan asuntoa tai 
oikeusvaikutteista kaavaa, sillä rakentamisen lupa talousrakennukselle 
edellyttää aina olemassa olevan asuinrakennuksen, toisin sanoen näytön 
siitä, että kiinteistöllä on oikeus rakennuspaikkaan, jolloin se täyttää MRL 
72 § mukaisen suunnittelutarpeen ehdot. 
Tulkintamuutoksella ei ole vaikutusta rakennusjärjestykseen, sillä Kustavin 
kunnan 8.7.2011 voimaan tulleen rakennusjärjestys ei erikseen määrittele 
vierasmajan tulkintaa. Rakennusjärjestyksessä on olemassa maininta 
vierasmajan enimmäisalasta (25 k-m2) vapaa-ajan asunnon 
rakennuspaikalla. 
 
Kustavin kunnan 8.7.2011 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen ote: 
”4.2 Rakentamisen määrä 

Lomarakennusten rakennuspaikalle saa ranta-alueella rakentaa yhden 
enintään 100 k-m2 suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½ - 
kerroksinen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan 
enintään 25 k-m2, saunan enintään 30 k-m2 ja autotalli/varastorakennuksia 
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enintään 40 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 
180 k-m2. 

… 

Rakentaminen saariin, johon ei ole tieyhteyttä 

Lomarakennusten rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 100 k-m2 
suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½ -kerroksinen maiseman ja 
kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan 25 k-m2 ja saunan 30 k-m2. 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m2. Saunan 
lisäksi saa rakentaa yhden enintään 20 km2:n suuruisen 
talousrakennuksen.” 

Ote kuntaliiton ohjeistuksesta: 
”Vierasmajan käsite on epäselvä. Kun kunta erikseen sallii 
rakennusjärjestyksessään vierasmajan rakentamisen, on samalla tarpeen 
määritellä halutaanko määräyksellä ohjata vierasmajaa 
talousrakennuksena vai loma-asuntona.  Rakennuksen käyttötarkoitusta ei 
määrittele siitä käytetty termi vaan rakennus ominaisuuksineen.” 

 
Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 

 
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää, että vierasmaja tulkitaan 

talousrakennuksena. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
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Lausuntopyyntö: Santsaarenaukon ranta-asemakaavan muutos 2 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 12    
      
 
 

Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa 
Santsaarenaukon ranta-asemakaavan muutokseen 2. 
”Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Etelä-Vartsalan kylässä Keskiluodon 
saaressa Santasaaren aukolla noin 6,5 km linnuntietä Kustavin 
keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueelle ei ole kiinteää tieyhteyttä. 
Suunnittelualueelle kuljetaan venevalkamasta, joka sijaitsee 
suunnittelualueesta noin 700 m koilliseen. 

…. 

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa voimassa olevan ranta-asemakaavan 
korttelin 10 lomarakennuspaikat 1 ja 2 erillispientalojen rakennuspaikoiksi 
(AO). Tavoitteellinen rakennuspaikkakohtainen 

kokonaisrakennusoikeus on 300 k-m². Kaavamuutoksessa rakennuspaikat 
rajataan tarkoituksenmukaisella tavalla muun muassa 

siten, että nykyisen kaavan mukainen M-alue rakennuspaikkojen 

välillä poistetaan. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia.” 

 
Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 

 
Päätösehdotus Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa tai lisättävää 

Santsaarenaukon ranta-asemakaavan muutokseen nro 2. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
Liitteet 
 Liite[9] Santsaarenaukon ranta-asemakaavan muutos 2 OAS ja 

muut asiakirjat 
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Rakennusvalvonnan määräys kiinteistölle 304-418-0001-0087 Leppäranta 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 13    
10/10.03.00/2021    
 
 

Rakennustoimisto on vastaanottanut ilmoituksen mahdollisesti 
luvattomasta maisematyöstä kiinteistöllä Leppäranta. Rakennustarkastaja 
on jättänyt kiinteistön omistajalle selvityspyynnön puhelimitse. Kiinteistön 
omistaja on toimittanut selvityksen hakkuutyöstä 4.1.2021. 
Kiinteistön omistaja on jättänyt maisematyölupahakemuksen 
rakennusvalvontaan. 
 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää Kustavin kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisena määrätä kiinteistön Leppäranta omistajan 
hakemaan hakkuutyölle MRL:n mukaisen maisematyöluvan ja täyttämään 
lupapäätöksen mukaiset toimenpiteet rantamaiseman ennallistamiseksi. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
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Tiennimeämiset 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 14    
      
 
 

Rakennuslautakunnalle on saapunut esitys kiinteistöjen Jussinniemi, 
Kaasavuori, Huvila ja Kaskisto omistajilta yhteisen tieosuuden 
nimeämisestä. Maanomistajien esitys karttaotteineen liitteenä. 
 
Takviikin asemakaava on tullut voimaan 22.1.2021. Takviikin alueelle on 
suunniteltu asemakaavan mukaiset tiealueet Leirimajanrinne ja 
Välikarintie. Kaavakartta liitteenä. 
 
Apaskerintieltä Löökholmiin ulottuvaa tieosuutta ei ole nimetty omalla 
tiennimellään, nykyiset osoitteet määritelty Apaskerintieltä. Tieosuudella 9 
vapaa-ajan asunnon tonttia. Tiennimeämisestä ei ole erillistä aloitetta, 
maastokartta liitteenä. 
 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hyväksyä Holmbergintien nimeämisen 
maanomistajien esityksen mukaan. Rakennuslautakunta päättää vahvistaa 
Takviikin asemakaava-alueen Leirimajanrinne ja Välikarintien nimeämiset. 
Rakennuslautakunta päättää nimetä Löökholmiin ulottuvan tieosuuden 
Löökholmintieksi. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
Liitteet 
 Liite[10] Maastokarttaote Löökholmintie 
 Liite[11] Esitys Kustavin rakennuslautakunnalle 

tiennimeämisestä 
 Liite[12] Takviikin asemakaavan tiet 



Sähköinen asiointitunnus

ASIA

HAKIJA

LP-304-2020-00315

Laajennuslupa

RAKENNUSPAIKKA 304-426-0001-0012
Niementie 133, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi RISKELÄ
Pinta-ala 8000 m²
Asemakaava Ei kaavaa
Rakennettu kerrosala 66 m²

TOIMENPIDE Vapaa-ajan asunnon (48 k-m2) laajentaminen, kerrosalan lisäys 50 k-m2.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 107 1013927883 laajennus

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 50 m²
Purettava kerrosala 0 m²

Rakennettava kerrosala 50 m²
Kokonaisala 50 m²
Tilavuus 158 m³

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Jalo Matti Haapajärvi, arkkitehti
ARK-rakennussuunnittelija Jalo Matti Haapajärvi, arkkitehti

Lisäselvitys Merkittävä laajentaminen.

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0014-R 02.02.2021 § 15 18
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- KVV työnjohtaja

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

- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma
- Rakennesuunnitelma

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

- Aloituskokous
- Jätevesijärjestelmän katselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää rakennustöiden
tarkastusasiakirjaa, joka on esitettävä katselmusten yhteydessä.
Tarkastusasiakirjapohjan saa rakennusvalvonnasta tai sitä voi pyytää
avattavaksi Lupapisteeseen sähköisessä muodossa.

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
käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Makuuhuoneista on järjestettävä varauloskäynti, esim. ikkuna kiinteällä
painikkeella.

Rakennukseen on asennettava sähköverkkoon kytketty
palovaroitinjärjestelmä.

Rakennus on varustettava kiinteillä talotikkailla, lapetikkailla ja tarvittaessa
kulkusillalla savuhormin nuohousta / huoltoa varten.

Lasipintojen osalta on huomioitava Ympäristöministeriön asetus
rakennuksen käyttöturvallisuudesta.
Lasituksissa, joihin on vaara törmätä, käytetään karkaistua tai laminoitua
turvalasia. Lasituksissa, joiden rikkoontuminen aiheuttaa henkilön
putoamisvaaran, käytetään laminoitua turvalasia (esim.ikkuna tai lasikaide).

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.02.2021, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 11.03.2021.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0014-R 02.02.2021 § 15 19
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Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 12.03.2021.

Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennenkuin se on
katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 12.03.2024 mennessä ja saatettava loppuun
12.03.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0014-R 02.02.2021 § 15 20

________________ 
Ptk tark.



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2021-00019

ASIA Laajennuslupa

HAKIJA Kustavin kunta , Keskustie 7, 23360 KUSTAVI

RAKENNUSPAIKKA 304-410-0003-0462
Sammalkuja 1, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi Hummentaali
Pinta-ala 78072 m²
Asemakaava Asemakaava 230106§6
Asemakaavan vuosi 2006
Rakennettu kerrosala 3232 m²

TOIMENPIDE Kustavin kunnan Suotorpan päiväkodin laajentaminen (20,5 k-m2).

Liike-, toimisto-, opetus-, päiväkoti-, palvelu-, hoitolaitos- tai muun
rakennuksen laajentaminen.

Kustavin kunnan Suotorpan päiväkodin laajentaminen (20,5 k-m2).
Liitetään olemassa oleviin vesi- ja jätevesijärjestelmiin.
Pohjaolosuhteet: perustetaan kalliolle.

Salaojat ja jätevesiviemäri vaativat kanaalilouhintaa kiinteistöllä KVV-
asemapiirroksen mukaisesti.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 4081 101976839E laajennus

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Juha Kalervo Kyynäräinen, rakennusinsinööri
ARK-rakennussuunnittelija Juha Kalervo Kyynäräinen, rakennusinsinööri
LVI-suunnittelija Jouko Olavi Leino

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Ote asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0023-R 02.02.2021 § 16 21
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- KVV työnjohtaja
- IV Työnjohtaja

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

- Aloituskokous
- Pohjakatselmus
- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- LVI-katselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää rakennustöiden
tarkastusasiakirjaa, joka on esitettävä katselmusten yhteydessä.
Tarkastusasiakirjapohjan saa rakennusvalvonnasta tai sitä voi pyytää
avattavaksi Lupapisteeseen sähköisessä muodossa.

Rakennustarkastaja hyväksyy työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat ennen
rakennustöiden aloitusta.

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.02.2021, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 11.03.2021.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 12.03.2021.

Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennenkuin se on
katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 12.03.2024 mennessä ja saatettava loppuun
12.03.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0023-R 02.02.2021 § 16 22
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Sähköinen asiointitunnus

ASIA

HAKIJA

LP-304-2020-00287

Laajennuslupa

RAKENNUSPAIKKA 304-410-0003-0408
Tönviikintie 16a, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi Hannankallio
Pinta-ala 18270 m²
Asemakaava Ei kaavaa
Rakennettu kerrosala 66 m²

Vapaa-ajan asunnon laajentaminen (37k-m2).

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 4026 101976780J laajennus

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 37 m²
Purettava kerrosala 0 m²

Rakennettava kerrosala 37 m²
Kokonaisala 37 m²
Tilavuus 106 m³

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Kari Kristian Kotanen, rakennusinsinööri
ARK-rakennussuunnittelija Kari Kristian Kotanen, rakennusinsinööri

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Tutkintotodistus
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Erityissuunnitelmat Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0026-R 02.02.2021 § 17 23

________________ 
Ptk tark.



toimitettava seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset
- Jätevesijärjestelmän suunnitelma

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

- Perustuskatselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää rakennustöiden
tarkastusasiakirjaa, joka on esitettävä katselmusten yhteydessä.
Tarkastusasiakirjapohjan saa rakennusvalvonnasta tai sitä voi pyytää
avattavaksi Lupapisteeseen sähköisessä muodossa.

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

Rakennukseen on asennettava sähköverkkoon kytketty
palovaroitinjärjestelmä sekä yksi palovaroitin rakennuksen pinta-alan
alkavaa 60 neliömetriä kohden.

Makuuhuoneista on järjestettävä varauloskäynti, esim. ikkuna kiinteällä
painikkeella.

Vesijohdottomissa kiinteistöissä ns. harmaat pesuvedet voidaan johtaa ja
imeyttää maaperään riittävälle etäisyydelle (yleensä väh. 15 m) vesistöstä.

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.02.2021, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 11.03.2021.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 12.03.2021.

Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennenkuin se on
katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 12.03.2024 mennessä ja saatettava loppuun
12.03.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0026-R 02.02.2021 § 17 24
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Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00153

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Purettava kerrosala

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

304-425-0001-0090
Vähä Langholmi 1
Vähä-Pitkäsaari
9600 m²
Ei kaavaa
62 m²

Vierasmajan (25 k-m2) rakentaminen.

25 m²
0 m²

Rakennuksen etäisyydestä rantaan, johtuen saaren kapeudesta suunnitellulla 
rakennuspaikalla. Rakennuksen etäisyys rannasta n. 15-20 m.
Vierasmaja ei sijaitse muiden rakennusten välittömässä läheisyydessä, koska 
saarella ei ole selkeää pihapiiriä. Suunniteltu vierasmajan paikka on sopivin 
ja ei vaadi juurikaan puiden kaatoa tms. ympäristön muokkausta.

MRL 72 § mukainen suunnittelutarve ranta-alueella.
Rakennus ei sijaitse vapaa-ajan asunnon pihapiirissä.
Etäisyys rantaviivaan 15 metriä.

Ei tarvetta kuulemiselle.

Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Esityksen mukaan.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.02.2021, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0013-POI 02.02.2021 § 18 25
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HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Purettava kerrosala
Jäljellä

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

304-407-0003-0122
Haaronluoto 120
Länsiranta
5450 m²
Ranta-asemakaava 25041996
150 m²
25 m²

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen

87 m²
0 m²
38 m²

Rakennus sijoittuu osin ranta-asemakaavan rakennusalan ulkopuolelle.

Naapuri kuultu, ei huomautettavaa.

Hakemus
Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Ote asema- tai ranta-asemakaavasta

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Esityksen mukaan.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.02.2021, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0024-POI 02.02.2021 § 19 26
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Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

LP-304-2020-00271

RAKENNUSPAIKKA 304-419-0006-0071
Vuosnaistentie 359b

Kiinteistön nimi KALLIOLA
Pinta-ala 11860 m²
Asemakaava Oikeusvaikutteinen yleiskaava 250515§27
Rakennettu kerrosala 43 m²

TOIMENPIDE Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi
asuinrakennukseksi (37 k-m2).

Lisäselvitys Ei ranta-asemakaavaa.

Poikkeaminen Kustavin kunta - Länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava 12.5.2015
Kiinteistö merkitty osa-yleiskaavaan: maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Kuuleminen Naapurit kuultu, Kiinteistön 6:72 omistaja jättänyt suullisen huomautuksen
yksityistiestä, ei jättänyt virallista huomautusta.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Muu liite
Muu pääpiirustus
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.02.2021, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Luvan voimassaolo Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 21-0025-POI 02.02.2021 § 20 27
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Rakennuslautakunta § 21 02.02.2021 

Ptk tark. 

Tiedoksiannot 

Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 21 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä: 

Myönnetyt luvat, lupatilasto ja katselmustilasto vuodelta 2020. 

U:gin ympäristö- ja lupalautakunnan 8.12.2020 kokouksen pöytäkirja. 

U:gin ympäristö- ja lupalautakunnan 19.1.2021 kokouksen pöytäkirja. 

Teknisen toimen talousarvion 2021 investointiosa 

Teknisen toimen talousarvion 2021 käyttösuunnitelma 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksiantoasiat tiedokseen. 

Päätös Esityksen mukaan. 

Liitteet 
Liite[19] Myönnetyt luvat, lupatilasto ja katselmustilasto 2020 
Liite[20] 1) Uki Ymp- ja lupalautakunnan pöytäkirja 8.12.2020
Liite[21] 1b) Uki Ymp- ja lupalautakunnan pöytäkirja 19.1.2021
Liite[22] (Uki Ymp- ja lupalautakunnan käyttötaloussuunnitelma

2021 malliksi)
Liite[23] Teknisen toimen talousarvion 2021 käyttösuunnitelma
Liite[24] Teknisen toimen talousarvion 2021 investointiosa
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Rakennuslautakunta § 22 02.02.2021 
 

Ptk tark. 
 
 

 
Viranhaltijapäätökset 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 22    
      
 
 

Liitteenä kokousvälin viranhaltijapäätökset. 
 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 
 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
Liitteet 
 Liite[25] Hankintapäätös kunnanrakennusmestari 28.1.2021 
 Liite[26] Hankintapäätös kunnanrakennusmestari 28.1.2021 
 Liite[27] Puukauppa 
 Liite[28] Päiväkodin määräaikainen laitoshuolto 
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Rakennuslautakunta § 23 02.02.2021 
 

Ptk tark. 
 
 

 
Muut asiat 
   
Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 23    
      
 
 

 
Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano 

 
Päätösehdotus Rakennuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulevat asiat tässä 

pykälässä. 
 

Päätös Keskusteltiin Klipunkarin saunarakennuksen mahdollisesta 
peruskorjauksesta ja Leirimajan perusparannuksesta.  
Lisäksi keskusteltiin mahdollisista teknisen toimen kalustohankinnoista. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 8, § 9, § 10, § 12, § 21, § 22, 
§ 23 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 5, § 11, § 13, § 14 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
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 määräajan vii-
meisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kustavin kunta  
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7, 23360 Kustavi  
Sähköpostiosoite: kustavi@kustavi.fi  
Puhelinnumero:  02 842 6600 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
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• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on xx.xx.202x viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämis-
päivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 7, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20 
 
VALITUSOSOITUS 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, 
jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea 
muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvot-
tavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 
Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimei-
senä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen 
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-
antai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 
Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle 
 
Postiosoite:  PL 32, 20101 Turku  
Käyntiosoite:  Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi  
Puhelinvaihde:  029 5642400 
Kirjaamo/asiakaspalvelu: 029 5642410 
Aukioloaika:  ma-pe klo: 8.00-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa il-
moitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hal-
lintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-
kaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 
Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan 
kirjaamosta.  
 
Posti-/käyntiosoite:  Keskustie 7, 23360 Kustavi   
Sähköpostiosoite: kustavi@kustavi.fi  
Puhelinnumero:  02 842 6600 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 

 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 
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