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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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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          läsnä §175-191 jäsen 
Nieminen Kai  jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

Ääritalo Antti     läsnä §175-191 kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Lehtinen Jukka              kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo kunnanjohtaja 

ESITTELIJÄT § 175-177, § 186, § 190-194           Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                  
§ 178-185, §187-189       Jääskeläinen Harri     kiinteistöesimies 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §175

ASIAT §:t 175-194

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

§176

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
5.11.2019 

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 1.11.2019 

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 4.11.2019.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
4.11.2019-
5.12.2019 

Virka-asema           Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja  Eija Salo 
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§175 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. 

§176 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA. 

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
perjantaina 1.11.2019, alkaen klo 9.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Antti Nummela. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§177 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 

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

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§178 JÄTEVEDEN JA VEDEN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2020.

Kustavin kunnan veden ja jäteveden käyttömaksut ovat olleet 1.1.2019 alkaen: 
Vesimaksu 2,28 €/m³ (alv 0%), 2,83 €/m³ (alv 24 %), 
Jätevesimaksu 2,70 €/m³ (alv 0 %), 3,35 €/m³ (alv 24 %). 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan ehdotus Kustavin kunnan 
vesihuoltolaitoksen taksaksi esityslistan liitteenä.  

Veden ja jäteveden käyttömaksujen hinnankorotukseksi ehdotetaan 3% 
1.1.2020 alkaen. Muut muutosehdotukset koskien mm. teollisuusrakennuksien 
ja majoitusliikkeiden liittymätaksoja on merkitty liitteeseen punaisella. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 
että Kustavin kunnan vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksuja 
korotetaan vuoden 2020 alusta lähtien 3 % ja esittää hyväksyttäväksi liitteen 
mukaisen vesihuoltolaitoksen taksan 1.1.2020 lukien. 

Käyttömaksut 1.1.2020 alkaen: 
Vesimaksu 2,35 €/m³ (alv 0 %), 2,91 €/m³ (alv 24 %), 
Jätevesimaksu 2,78 €/m³ (alv 0 %), 3,45 €/m³ (alv 24 %). 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§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 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että asuinhuoneistojen vuokria korotetaan 
1.4.2020 alkaen n. 5% yllä olevan taulukon mukaisesti. 

Päätös: Kari Herhi ehdotti, että vuokria nostettaisiin 10%, ehdotus raukesi 
kannattamattomana.  

Rakennuslautakunta hyväksyi alkuperäisen päätösehdotuksen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

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 
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§180 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 toimittanut päivitetyn tarjouksen jätehuollosta vuosille 2020 ja 
2021. Hinnanmuutosta on perusteltu energiajätteen jälleenkäsittelyn hinnan 
nousulla. 

Remeo Oy:n tarjous jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä Remeo Oy:n tarjouksen jätehuollon 
järjestämisestä vuosille 2020 ja 2021. Rakennuslautakunta valtuuttaa 
kiinteistöesimiehen yhdessä rakennustarkastajan kanssa allekirjoittamaan 
tarjouksenmukaisen sopimuksen Remeo Oy:n kanssa. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§181 JÄTEHUOLTOMAKSUJEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020.

Rakennuslautakunta on päättänyt (rak.la. 10.11.2015 §125) järjestää kunnan 
jätehuollon Kustavin kunnan järjestämänä.1.1.2017 alkaen. 

Lisäksi Kustavin keskustassa on Rinki-Ekopiste, jossa kerätään metallia, 
kartonkia ja lasia. Rinki-Ekopiste ei ole kunnan hoitama keräyspalvelu. 

Rinki-Ekopisteen yhteyteen kunta on järjestänyt omalla kustannuksellaan 
muovinkeräyksen, sillä muovinkeräyspisteen saaminen Rinki-Ekopisteelle 
edellyttäisi, että kunnassa olisi vähintään 4000 vakituista asukasta. Lisäksi 
kunta on omalla kustannuksellaan järjestänyt erillisiä pienempiä 
kierrätyspisteitä, joita on sijoitettu jätepisteiden yhteyteen. 

Kierrätys on lisääntynyt vuosi vuodelta ja Kustavin kunta haluaa olla mukana 
tukemassa kierrätysmahdollisuuksia. Vuodelle 2020 on suunniteltu 
hankittavaksi myös muovinkeräyspuristin kasvavan muovimäärän sujuvamman 
käsittelyn turvaamiseksi. Jonkin verran haastetta asettaa myös jätemäärän 
kausiluonteisuus, johon on tavoitteena saada parannusta tulevina vuosina. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 
että jätehuoltomaksut 1.1.2020 alkaen kunnan järjestämänä jätehuoltona ovat 
seuraavat: 

Kantakiinteistöt: 
161,29 euroa + 24 % alv = 200,00 euroa/vuosi 

Yhden asukkaan kantakiinteistöt: 
80,65 euroa + 24 % alv = 100,00 euroa/vuosi 

Vapaa-ajan kiinteistöt: 
96,78 euroa + 24 % alv = 120,00 euroa/vuosi 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§182 JÄTEHUOLTOMAKSUJEN VAPAUTUSANOMUSTEN PERUSTEET 1.1.2020 ALKAEN.

Kustavin kunnan järjestäessä jätehuollon 1.1.2017 alkaen, on 
rakennuslautakunta 12.12.2017 kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön 
jätehuoltomaksujen kohtuullistamisen 1.1.2018 alkaen siten, että 
asumiskelvottomat kiinteistöt ovat saaneet hakemuksesta vapautuksen 
kokonaan jätehuoltomaksusta ja jätehuoltomaksuvapautuspäätökset ovat 
voimassa siihen asti, kunnes tilanne ko. kiinteistöllä muuttuu. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että asumiskelvottomat kiinteistöt saisivat edelleen 
hakemuksesta vapautuksen kokonaan jätehuoltomaksusta ja jätehuoltomaksu-
vapautuspäätökset ovat voimassa siihen asti, kunnes tilanne ko. kiinteistöllä 
muuttuu. Kirjallinen hakemus on jätettävä rakennuslautakunnalle 
jätehuoltolaskun eräpäivään mennessä. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§183 VUOKRARIVITALOJEN KUNTOARVIOIDEN PÄIVITYS.

Kustavin kunnan rivitaloista on tehty kuntoarviot vuonna 2013. Arviossa on 
myös esitetty tekninen PTS, jossa on tehty korjausehdotukset 10 vuoden 
ajanjaksolle. Osa korjausehdotuksista on toteutettu. 

Tulevaa kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelua varten kuntoarviot tulisi 
päivittää. Tavoitteena on kiinteistöjen kustannustehokkaampi ja 
tarkoituksenmukaisempi korjaaminen. Kuntoarviot olisi hyvä tilata samalta 
toimijalta, joka on tehnyt aikaisemmat arviot kohteisiin. 

Rakennuslautakunta on esittänyt ensivuodelle investointeihin määrärahaa 
koskien kunnan omistamien rakennusten korjauksia. Rivitalojen kuntoarviot 
ovat osa korjaushankkeita ja niiden suunnittelua.  

Kuntoarviot vuodelta 2013 jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan 
liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää tilata rivitalojen päivitetyt kuntoarviot, 10 v PTS:n 
ja kustannusarvion rivitalojen korjausten pohjaksi, mikäli valtuusto hyväksyy 
investointeihin varatun määrärahan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§184 LINING OY:N KUNTORAPORTTI JÄTEVESIPUMPPAAMOISTA.

Lining Oy on tehnyt pyynnöstä kuntokartoituksen koskien Kustavin kunnan 
jätevesipumppaamoja. Kohteista on tullut alustava raportti, jossa on todettu 
mm. seuraavaa:

Takviikintien pumppaamo 
o saneerauksen tarpeessa
o pumppaamo huonokuntoinen säiliötä lukuun ottamatta.
o takaiskut vuotavat, johdeputkien kiinnitykset huonossa kunnossa, samoin

nostoketjut.
o hinta-arvio noin 7.000-9.000 € (uudet takaiskut, sulkuventtiilit, repijäpumput,

johdeputket ja ketjut)

Paloaseman pumppaamo 
o ohjauskeskusta ja säiliön vaippaa lukuun ottamatta kaikki tiensä päässä

(ohjauskeskus saneerattu v.2018 samalla uusi ala-asema ja tiedonsiirtomodeemi)
o toinen pumpuista palannut, joten nyt yhden pumpun perässä
o säiliön vaipan läpi kulkeva painelähtö vuotaa (vaippa rikki?). Suositellaan

kaivamaan auki ja uusimaan läpivienti/painelähtö
o hinta-arvio 13.000-14.000 € (uusi putkisto, takaiskut, sulkuventtiiliventtiilit,

pumput, johdeputket sekä ketjut). Ei sisällä kaivuutöitä.

Pleikiläntien pumppaamo 
o saneerauksen tarpeessa
o pumppaamo huonokuntoinen säiliötä lukuun ottamatta.
o takaiskut vuotavat, johdeputkien kiinnitykset huonossa kunnossa, samoin

nostoketjut.
o hinta-arvio noin 7.000-9.000 € (uudet takaiskut, sulkuventtiilit, repijäpumput,

johdeputket ja ketjut)

Näiden lisäksi useissa kohteissa suositellaan uusimaan nostoketjut sekä 
pumppaamoiden hoitotasojen ketjut sinkityistä happoisiin. Useissa kohteissa 
keskuksen päällä oleva hälytysvalo ei toimi ja joissain kohteissa luistin ja 
uppoliittimen välinen tiiviste on irronnut. Kuninkaantie 5 pumppaamolla on ala-
aseman virtalähde hajonnut ja pumppaamo toimii nyt käynnistysvippojen 
ohjaamana. Pumppukaapeliliittimet tulisi tarkistaa.  

Lining Oy suosittelee, että työ toteutettaisiin tuntityönä. Alustava hinta-arvio on 
50.000,00 € alv 0%. 

Lopullinen raportti jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää vuoden 2020 investointeihin 50.000,00 € 
edellä mainittuihin toimenpiteisiin. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§185 RAKENNUSLAUTAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUUNNITTELU- 
         TOIMIKUNTAAN.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.9.2019 päättänyt asettaa kunnantalon 
peruskorjausta varten suunnittelutoimikunnan, johon se on nimennyt Jarmo 
Mäntysen, Antti Ääritalon, Timo Urpon ja Veijo Kataran. Lisäksi hallitus on 
todennut, että vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää edustajan toimikuntaan. 
Lisäksi rakennuslautakunta nimeää esim. 1-2 edustajaa toimikuntaan. 

Toimikunta ei voi päättää asioista. Toimikunnan tehtävänä on valmistella 
asioita päätöksentekoa varten mm. rakennuslautakunnalle. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta nimeää edustajikseen Kari Herhin ja Irja Skytén-Suomisen. 
Lisäksi rakennuslautakunta nimeää Meri-Tuuli Ojalan sihteeriksi ja 
kokoonkutsujaksi.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§186 KIINTEISTÖESIMIEHEN TYÖNKUVA JA UUDEN TEHTÄVÄJAON VAIKUTUKSET
         TEKNISEEN TOIMEEN. 

Kustavin kunnassa perustettiin keväällä 2019 uusi virka kiinteistöesimiehelle. 
Kiinteistöesimiehen tehtäviin suunniteltiin kuuluvaksi toimistotyön lisäksi myös 
kiinteistönhoidon tehtäviä. Kiinteistöesimies aloitti virassaan 10.5.2019. 

Rakennuslautakunta on pyytänyt kokouksessa 1.10.2019, että kiinteistöesimies 
tekisi heille nähtäväksi tuntikirjanpidon, josta näkisi mistä tehtävistä työpäivät 
koostuvat. 

Kiinteistöesimiehen työaikaseuranta ajalta 3.6.-25.10.2019 sekä tuntikohtainen 
tehtäväerittely ajalta 2.- 25.10.2019 jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille 
esityslistan liitteenä. 

Uuden virkanimikkeen ja tehtävänjaon myötä teknisen toimiston työnteko on 
tehostunut huomattavasti ja suunnitelmallisuutta sekä työmaiden valvontaa on 
pystytty parantamaan. Resurssien lisääminen kiinteistönhoidosta työnjohtoon ja 
-valvontaan tulee vähentämään kokonaiskustannuksia. Työnjako rakennus-
tarkastajan ja kiinteistöesimiehen välillä on parantanut rakennusvalvonnan
resursseja. Kiinteistöesimies on luonut kiinteistönhoitajalle selkeän
työlistauksen, johon kiinteistönhoitajan on sovelluksen kautta helppo merkitä
tehdyt työt ja lisätä mm. kuvia eri työkohteista.

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää merkitä asian tiedokseen ja toteaa, ettei sillä ole 
huomauttamista kiinteistöesimiehen tuntikirjausten mukaisista töistä. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin, että kiinteistöesimiehen 
tehtävistä n. 40% on toimistotyötä ja 60% kenttätyötä. Kenttätyötä ovat mm. 
työnjohto, työmaiden valvonta, tarkastuskäynnit sekä kiinteistönhoidon 
tehtävät. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§187 KVV-VARALLAOLON NEUVOTTELU UUDENKAUPUNGIN VEDEN KANSSA JA
         VARALLAOLON ULKOISTAMISEN JATKOTOIMET. 

23.10.2019 käydyn neuvottelun perusteella selvisi, että mikäli Uudenkaupungin 
Vesi laajentaa toimintaansa koskien Kustavin kunnan vesiverkoston varallaoloa, 
asia tulisi heidän hallintosääntönsä mukaisesti hyväksyttää Uudenkaupungin 
valtuustossa. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Varallaoloa jatketaan toistaiseksi olemassa 
olevalla järjestelyllä. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§188 PARATTULAN ALAVESISÄILIÖN JA PAINEENKOROTUSASEMAN TARJOUKSET.

Parattulan alavesisäiliön ja paineenkorotusaseman tarjouspyynnöt lähetettiin 
4.10.2019 viidelle eri eritykselle. Määräaika tarjousten jättämiselle oli 
24.10.2019 klo 10.00. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 2 kpl. 
Molemmat tarjoukset ylittivät reilusti hankkeeseen varatun määrärahan. 

Tarjouspyyntö, tarjoukset sekä avauspöytäkirja jaetaan rakennuslautakunnan 
jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hylätä molemmat tarjoukset, koska hankkeeseen 
varatut määrärahat eivät riitä hankkeen toteutukseen. Suunnitelmat ja aikataulu 
päivitetään sekä niiden pohjalta pyydetään uudet tarjoukset.  

Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle 80.000,00 € lisämäärärahaa 
hankkeelle. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§189 SAARISTON JÄÄDYTTÄMÖN LAAJENNUKSEN TARJOUKSET.

Saariston Jäädyttämön laajennuksen toteuttamisesta on pyydetty tarjoukset 
touko-kesäkuussa 2019. Rakennusurakan, sähköurakan, LVV-urakan ja IVA-
urakan tarjoukset on käsitelty rakennuslautakunnan kokouksessa 11.6.2019 
pykälissä 106, 107, 108 ja 109. Jokaisen näiden neljän pykälän 
päätösehdotuksessa oli, että rakennuslautakunta päättää asian jätettäväksi 
pöydälle lisärahoituksen selvittelyä varten. Kaikki neljä päätösehdotusta 
hyväksyttiin yksimielisesti.  

Saariston Jäädyttämön laajennuksen suunnittelua on jatkettu siitä lähtökohdasta, 
että laajennuksen kokonaiskuluja saataisiin alemmas laajennuksen kokoa 
pienentämällä.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hylätä kaikki tarjoukset, joita on käsitelty 
rakennuslautakunnan kokouksessa 11.6.2019 pykälissä 106, 107, 108 ja 109. 
Perusteluna on, että hankkeeseen varatut määrärahat eivät riitä hankkeen 
toteutukseen. Suunnitelmia on päivitetty ja niiden pohjalta pyydetään uudet 
tarjoukset.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§190 SAUKONRANNAN TIEKYLTIT.

                              ovat pyytäneet Saukonrannantien hoitokunnan edustajina 
pyytäneet kunnan hyväksyntää Saukonrannantien liikennemerkeille. Tielle on 
asetettu 30 km/h nopeusrajoitus, kyltti yksityistiestä, ajokieltomerkki sekä 
tienviitta, jossa lukee tien nimi.  

Kokouksessa on lisäksi päätetty raskasliikennerajoitus, jonka myötä esim. 
tukinajo on vain luvanvaraista. Tästä ei ole asennettu liikennemerkkiä.  

Lisäksi kirjeessä on tiedusteltu, estävätkö yllä mainitut rajoitukset 
hälytysajoneuvojen/pelastuslaitoksen liikkumista tiellä. 

Saukonrannantien tienhoitokunnan kirje ja tienhoitokunnan kokouksen 
pöytäkirja 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että tieliikennemerkit voidaan asentaa tielle. 
Rajoitusten vaikutusta pelastuslaitoksen tai muiden hälytysajoneuvojen 
liikkumiseen tulisi tiedustella suoraan asianomaisilta tahoilta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§191 RAKENNUSLUPAKÄYTÄNTÖ.

Rakennusvalvonnalla on tällä hetkellä käytössä Lupapiste-niminen järjestelmä 
lupa-asioiden käsittelyyn. Lupapisteen kautta lupa-asioita voi hoitaa sähköisesti, 
ja osapuolien on helppo lisätä sinne tarvittavia dokumentteja ja muita tarvittavia 
tietoja.  

Lupapiste tai jokin muu vastaava järjestelmä on monissa kunnissa ainoa 
käsittelyjärjestelmä, jonka kautta voi hoitaa lupa-asioita. Kustavin kunnan etuna 
järjestelmässä on mm. se, että moni luvan hakija ei ole paikkakuntalainen ja 
asioita on näin helppo hoitaa kauempaakin. Lisäksi kaikki osapuolet saavat 
kaikki tarvittavat ja ajantasaiset tiedot järjestelmän kautta. 

Kustavin rakennusvalvonta on toistaiseksi ottanut vielä vastaan myös paperisia 
lupahakemuksia. Hakemuksien käsittelyä hidastaa huomattavasti se, että 
puutteellisia tietoja varten hakemuksia joudutaan toimittamaan takaisin 
asiakkaille ja selvittämään puuttuvia tietoja puhelimitse tai sähköpostilla. 
Lupapisteen kautta täydennyspyynnöt ym. sujuvat huomattavasti nopeammin ja 
näkyvät kaikille osapuolille. Lupapisteen käyttö myös tukee mahdollisesti 
lähivuosina toteutettavaa lupakuvien digitointia. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että 1.1.2020 alkaen rakennuslupia ja 
toimenpidelupia otetaan vastaan ainoastaan Lupapiste-järjestelmän kautta. 
Muita lupahakemuksia otetaan vastaan paperisina, mutta käsittelymaksut 
hinnoitellaan korkeammiksi johtuen suuremmasta työmäärästä. 

Päätös: Kari Herhi ehdotti, että Kustavin kunta ottaisi edelleen vastaan paperisia 
hakemuksia. Lautakunnan jäsenet kannattivat ehdotusta. 

Rakennuslautakunta päätti, että lupahakemuksia otetaan edelleen myös 
paperisina, mutta lupahakemuksia ohjataan tekemään Lupapisteen kautta. 

Antti Ääritalo poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.27. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§192 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET
         JA MAKSUT VUODELLE 2020. 

Kustavin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 3.12.2018 voimassaolevan 
rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomais-
tehtävistä suoritettavat maksut. Taksa on tullut voimaan 1.1.2019 alkaen.  

Kuntaliiton suosituksen mukaan maksujen tarkastamista ja muuttamista 
suositellaan joka vuosi. Taksan rakenne on Kuntaliiton suosituksen mukainen. 

Rakennusvalvontatehtävien tarkistamiseen on tarvetta, koska kuntien talouden 
kannalta rakennusvalvonnan menot suositellaan katettavaksi kokonaan 
rakentajilta perittävillä viranomaismaksuilla ja taksoituksen tarkentamiseksi. 
Vertailua on tehty myös muiden kuntien taksojen kanssa.  

Muutosehdotus Kustavin kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja 
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista 
maksuperusteista ja maksuista jaetaan esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan- 
valtuuston vahvistettavaksi esityslistan liitteenä olevan muutosehdotuksen 
mukaiset rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista 
viranomaistehtävistä suoritettavista maksuperusteista ja maksuista. Lisäksi 
esitetään, että uudet maksuperusteet ja maksut tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kari Herhi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöstä klo 18.35. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ehdotuksen perustelut

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Vapaa-ajan asunnon laajentaminen. Alkuperäinen rakennus on 40 k-m2, 
laajennus 60 k-m2. Laajennuksen etäisyys rantaviivasta n.20 m.

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

Poikkeamista haetaan lisäksi rakennusjärjestyksestä: Rakennus saisi 
rakennusjärjestyksen mukaan olla vähintään 25 m päässä rantaviivasta.

Naapurit on kuultu, ei huomauttamista.

Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun 
tavoitteiden saavuttamista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 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 05.11.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0106-POI 29.10.2019 § 193     207

____________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 29.10.2019  208 

§194 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- FCG:n laatima Kustavin kunnantalo kuntotutkimusraportti ja
liitteet.

- FCG:n laatima Kustavin kunnantalo AHA-kartoitusraportti ja
liitteet.

- Loukeenkarin kalankasvatuksen tarkkailututkimus
vuosiraportti 2018.

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksen
pöytäkirja 15.10.2019.

- Ruoppausilmoitus ja sopimus ruoppausmassan sijoittamisesta
vesialueelle.

- Liputus- ja saunojen lämmityssopimuksen irtisanominen
21.10.2019.

- Viranhaltijapäätökset 7-8/2019 ja 14/2019.

- Loukeenkarin kalankasvatuksen vesistötarkkailututkimus
kesällä 2019.

- Kustavin Kivilinnan liikehuoneiston tilanteen läpikäynti
suullisesti kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT Rak.ltk. 13/2019 

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:                175-178, 181, 183-188, 191-192 ja 194 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                179, 182, 189 ja 190 

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:                179, 182, 189 ja 190 

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 4.11.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen. Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 13/2019 

Valitusoikeus 

Valitusaika 

Valitusviranomainen 

Valituksen muoto ja 
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Hallintovalitus, pykälät:    193 

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

mailto:turku.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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 5.11.2019. 

mailto:kustavi@kustavi.fi


Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 13/2019

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 29.10.2019 §180.  

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 5.11.2019:  

§180 Remeo Oy

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.11.2019. 
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