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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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KOKOUSAIKA Tiistai 3.9.2019 klo 16.30 – 19.45 

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

Skytén-Suominen Irja                                   puheenjohtaja 
Nummela Antti         läsnä §134-§143          jäsen 
Laine Marjut                                                 jäsen 
Herhi Kari                                                     jäsen 
Nieminen Kai                                                jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

Ääritalo Antti          läsnä §134-§144          kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Lehtinen Jukka Urpo Timo                          kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo                                                 kunnanjohtaja 
 

ESITTELIJÄT §134-139, §145-153                          Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                   
§140-144                                           Jääskeläinen Harri     kiinteistöesimies 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §134 

ASIAT §:t 134-153 

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

§135 

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
10.9.2019 

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 6.9.2019 

Allekirjoitukset 
 
 
 
Kai Nieminen                                                   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 9.9.2019.  
 

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
9.9.2019-
10.10.2019 

Virka-asema                                                           Allekirjoitus 
 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja                                          Eija Salo 
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§134 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. 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 6.9.2019, alkaen klo 9.00. 
 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kai Nieminen ja Kari Herhi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§136 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§137 ALOITE DEFIBRILLAATTORIEN HANKINNASTA. 

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

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

Ulos asennettava defibrillaattori tarvitsee kaapin, johon tulee verkkovirta.  

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää Kustavin kunnanhallitukselle, että kuntaan 

hankitaan 4 ulos asennettavaa defibrillaattoria kaappeineen. 

 

Päätös: Esitys valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Esityksen pohjaksi pyydetään 
tarjous kolmesta ulos asennettavasta laitteesta kaappeineen ja arvioidaan 
asennuskustannuksia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§138 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2019. 

Kunnan tieavustukset yksityisteille ovat olleet tiekuntien haettavana 26.8.2019 
mennessä. Kuluvan vuoden talousarviossa on 7.500 €:n määrärahavaraus 
yksityisteiden tieavustuksiin. Tieavustusta ovat saaneet yksityisteiden tiekunnat, 
joiden vaikutusalueella on vakituista asutusta, eikä ole tieporttia käytössä. 
Uutena vaatimuksena on, että tiekunnan puheenjohtajan yhteystiedot on 
päivitetty maanmittauslaitoksen tiekuntien rekisteriin.  

Avustushakemuksia on saapunut määräaikaan mennessä yhteensä 32 kpl. 
Avustettavien teiden yhteispituus on 80,3 km.  

Luettelo hakemuksista on toimitettu lautakunnalle esityslistan mukana. 

Teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön 3§:n 19/2 kohdan mukaan 
rakennuslautakunta päättää yksityisteiden kunnan avustusten myöntämisestä.  

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää: 

- jakaa talousarvioon varatun tieavustusmäärärahan 7.500 € yksityisteiden 
tiekunnille liitteen mukaisesti.  

- tieavustusten jakoperusteena käytetään tien vaikutuspiirissä olevaa 
vakituista asutusta eikä tieporttia käytössä, avustuksen määrä suhteutetaan 
tien pituuteen ja että avustuksiin varattu määräraha jaetaan tasamääräisenä 
93,40 euroa/km. 

- tieavustusmääräraha jaetaan jakoperusteiden mukaisesti avustusta hakeneille 
tiekunnille. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§139 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2022-31.12.2025. 
 

Uusikaupunki-ryhmä, jossa on mukana Uudenkaupungin kaupunki, 
Uudenkaupungin Satama Oy, Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Nuorisokoti ja 
Kustavin kunta, on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston 
hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyynti-
sopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen 
sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien 
hinnankiinnitysten mukaan. 

Hinnan määräytyminen 

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan 
kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.  

Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla 
määriteltyjä systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q) ja 
vuosituote (YR) ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta 
määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen 
sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella (best ask) tai 
toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon 
mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta. 

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq 
Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-
hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja 
aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä. 

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset 

1. Oulun Sähkönmyynti Oy 
2. Lännen Omavoima Oy 
3. Energia Myynti Suomi Oy 
4. KSS Energia Oy 
5. Helen Oy 
6. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
7. Karhu Voima Oy 
8. Turku Energia Sähkönmyynti 
9. Oy Herrfors Ab 
10. Vaasan Sähkö Oy 

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan. 
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Valintaperusteet  

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja 
vertailuperusteena oli halvin hinta. Vaihtoehtoiset tarjoukset vapaa tuotantotapa 
/ uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö olivat sallittuja ja tarjouspyynnössä 
pidätettiin oikeus valita toimittajaksi kumman tahansa kategorian edullisimman 
tarjouksen tehnyt toimittaja. 

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” 
esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin 
tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- 
ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin 
suuruisia. 

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista  tarjouspyynnössä 
esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet. Halvin 
tarjous sai eniten pisteitä. 

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. 

Suositus valittavasta toimittajasta 

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on vapaalla tuotantotavalla KSS 
Energia Oy ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköenergialla Vaasan 
Sähkö Oy niiden tarjousten ollessa edullisimmat tarjouspyynnössä esitetyt 
valintaperusteet huomioiden. 

   
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä VENI Energian suositteleman 

sähköntoimittajan KSS Energia Oy:n. Sopimus tehdään vapaalla tuotantotavalla 
tuotetusta sähköstä. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§140 KIVIMAAN ÖLJYNTORJUNTAVENELAITURI HANKKEEN MUUTOSTYÖTARJOUS. 
   

Kivimaan laiturin asennus on sovittu toteutettavaksi 31.10.2019 mennessä.  
 
Laiturin käyttömahdollisuuksien parantamiseksi pidetyssä palaverissa  
VPK:n kanssa ilmeni lisätarpeita, joita olivat laiturin korottaminen ja  
rantaan maatuki rantautumisen helpottamiseksi.  
 
Laituritoimittajalta on saatu tarjoukset kyseisistä lisätöistä 34.610,00 €  
(alv 0%), 42.916,40 € (sis. alv 24%).  

 
Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tarjoukset esityslistan liitteenä. 

 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta ei hyväksy lisätöitä. Pyydetään uusi tarjous, joka sisältää 
laiturille tarvittavan maatuen sekä turvavarusteet. Lisäksi pyydetään uusi tarjous 
kahdesta yksittäisestä tihtaalista, joiden väliin jää 7 m aukko. 
 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakennuslautakunta valtuuttaa 

kiinteistöesimiehen hyväksymään tarjouksen maatuesta sekä turvavarusteista. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§141 KAAVATEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO. 
 

Kustavin kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia kunnan kaavateiden, 
kevyen liikenteen väylien ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden 
talvikunnossapidosta. Tarjouspyyntö koskee talvikausia 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022 ja 2022-2023. Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan nettisivuilla, Vakka-
Suomen Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla. 
 
Tarjouksia määräaikaan 29.8.2019 klo 14.00 mennessä tuli yksi kappale. 
 
Avauspöytäkirja ja tarjous jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee tarjouksen tiedokseen eikä tee päätöstä 

urakoitsijasta vielä. Talvikunnossapito sisältyy varallaoloajan ulkoistamiseen, 
jonka selvitys on vielä kesken ja valmistelua jatketaan seuraavaan kokoukseen. 

 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§142 KIINTEISTÖNHOITAJIEN VARALLAOLON ULKOISTAMISEN SELVITTELY. 
 

Rakennuslautakunta on päättänyt 15.1.2019 selvittää teknisten palveluiden 
organisaation muuttamista mm. siitä lähtökohdasta, että kiinteistönhoitajien 
varallaolo ulkoistettaisiin. Varallaoloajan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat 
tehtävät: 

• Liputus 
• Kärtynpellon saunan lämmitys lauantaisin  
• Palohälytykset 
• Murtohälytykset 
• IV-hälytykset (talvella voi olla akuutteja) 
• LVV-hälytykset 
• Kylmälaitehälytykset 
• Jaalakodin hälytykset (ovi, valvontakamerat, sänky yms.) 
• Auraus ja hiekotus 
• Kunnan rakennusten sekä vuokratalojen ovien avaukset 

 
Varallaoloajan tehtävien ulkoistamiseen on eri vaihtoehtoja.  
 
Laskelmia eri vaihtoehdoista jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan 
liitteenä. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että varallaoloajan selvittelyä jatketaan seuraavaan 

kokoukseen.  
 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§143 VARAVESISÄILIÖN SIJOITTAMINEN KIINTEISTÖLLE 304-___-___-___.

Sweco Oy on kartoittanut sopivaa paikkaa uudelle varavesisäiliölle. 
Varavesisäiliö voitaisiin toteuttaa kiinteistön 304-__-__-__ alueelle. 

Alustava luonnos varavesisäiliön sijoittamisesta kiinteistölle 
jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että uusi varavesisäiliö voidaan tehdä kiinteistön 

Päätös: 

304-__-__-__ alueelle. Sijoittamisesta laaditaan erillinen sopimus kiinteistön 
omistajan kanssa. Kiinteistön omistajalle maksetaan 1.000,00 € korvaus.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Antti Nummela poistui kokouksesta tämän §143 käsittelyn jälkeen klo 18.15. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§144 KIINTEISTÖN 304-___-___-___ TALOUSVESISOPIMUS.

Kiinteistöä 304-___-___-___ koskevaa talousvesisopimusta valmistellaan 
teknisten palveluiden toimialalla ja sopimuksen laatimiseksi 
rakennuslautakunnan tulee hyväksyä periaatelinjaukset.  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan periaatelinjaukset esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteessä olevat edellä mainitut 
talousvesisopimusta koskevat periaatteet. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Antti Ääritalo poistui kokouksesta tämän §144 käsittelyn jälkeen klo 19.20. 

Kiinteistöesimies Harri Jääskeläinen poistui kokouksesta 
tämän §144 käsittelyn jälkeen klo 19.32. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§145 CGI KULUTUS-WEB:N HANKINTA VESIKANTAOHJELMAAN. 
 

Tekninen toimi on pyytänyt CGI:ltä tarjousta kulutus-webistä. Ohjelman kautta 
kiinteistön omistajat pystyisivät ilmoittamaan netissä vesilukemansa siten, että 
tiedot voidaan sisään lukea suoraan järjestelmäämme ilman erillistä 
kirjaustoimenpidettä.  

Tällä hetkellä vesilukemat voidaan ilmoittaa kunnalle esim. sähköpostilla, 
puhelulla, tekstiviestillä, kirjeitse jne, jolloin ne täytyy erikseen kirjata 
järjestelmään. 

Tällä hetkellä vakituisille asukkaille lähtee arviolasku 3 kertaa vuodessa ja 
tasauslasku vuoden lopussa. Muille lähetetään lasku toteutuneen mukaan 
syystalvella. 

Kulutus-web yhtenäistäisi ilmoitustapaa ja helpottaisi laskutuksen tekoa.  
Laskut voitaisiin lähettää aina, kun asiakas ilmoittaa vesilukeman. 
Arviolaskutus voitaisiin kuitenkin asiakkaan halutessa säilyttää. Lisäksi 
ohjelman kautta olisi mahdollista saada ulos tilastotietoa helpommin kuin 
tämänhetkisillä järjestelmillä. 

Asiakkaille lähetettäisiin jatkossakin lukeman ilmoituskirje, jossa voitaisiin 
ohjeistaa kulutus-webin käyttö ja uudet ohjeet. Lisäksi kuntatiedotteessa, 
nettisivuilla ja facebookissa voitaisiin informoida asiasta. Lukeman 
ilmoituskirjeitä lähetetään lokakuusta alkaen. 

CGI:n tarjous jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että Kustavin kunta tilaa kulutus-webin CGI:n 
tarjouksen mukaisesti: 

 
Kulutus-Web palvelu ja kulutustieto -rajapinta 1.700 e  
Ylläpito 50 e /kk  
Käyttöönotto: Perustaminen ja perehdytys etänä 1.000 e   

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§146 KUNNANTALON KUNTOTUTKIMUKSEN TILAUS. 
 

Tekninen toimi on tilannut riskiarvio- ja kuntotutkimussuunnitelman FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä Kustavin kunnantalosta peruskorjauksen 
suunnittelua varten. Varsinainen kuntotutkimus voidaan toteuttaa suunnitelman 
pohjalta.  
 
FCG:n liitteenä olevassa tarjouksessa on seuraavasti: 
”Kuntotutkimusten arvioitu työaika ilman rakenneavauksia ja niiden 
paikkaamista on 80 tuntia ja työn kattohinta on tällöin 6.480 € (alv 0%). 
Arvioitu rakenneavauksien tarve on noin 20 kpl ja työ tehdään tuntihinnoin. 
  
Arvioitu tarvittavien laboratorionäytteiden kattohinta on 3.500 € (alv 0 %). 
Tällaisia näytteitä ovat mm. mikrobinäytteet ja haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden määrittäminen materiaaleista jne. Arviot ylittävistä määristä 
sovitaan tilaajan kanssa erikseen. 

 
Riskiarvio- ja kuntotutkimussuunnitelma sekä tarjous kuntotutkimuksesta 
jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että kunnantalon kuntotutkimus tilataan  
FCG:ltä liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§147 LIIKENNEMERKKIHAKEMUS, ISORANNANTIEN YKSITYISTIE.            
 

Isorannantien tiekunta on tehnyt aloitteen kolmen liikennemerkin asentamisesta 
yksityistielle.  

• Koko tieosuudelle haetaan nopeusrajoitusta 40 km/h 
• Päättyvän tien merkki nopeusrajoituksen yhteyteen 
• Vartsalantien ja Isorannantien risteykseen kolmio 

Hakemus jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että haetut liikennemerkit voidaan asentaa 
yksityistien varrelle. Vartsalantie on ELY:n hallinnoima tie, joten luvan tarve 
tulee varmistaa myös heidän osaltaan. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§148 POSTILAATIKON PAIKAN MÄÄRITTÄMINEN, ___________.

______________ on pyytänyt rakennusvalvontaviranomaisen ratkaisupyyntöä 
koskien postilaatikon sijaintia. Hän on selvittänyt postin kautta mahdollisuutta, 
että postilaatikko sijoitettaisiin hänen kotiovensa vierelle. Posti on tehnyt 
päätöksen, että he voivat toimittaa postin kotiovelle lähilaatikkopalveluna, 
mutta siitä veloitettaisiin erikseen 210,00 €/vuosi. _______ ei hyväksynyt tätä 
päätöstä.  

Ote viestintäviraston määräyksestä: 

”Postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä on otettava 
huomioon postin jakelussa siten, että liikuntaesteisellä tai 75 vuotta täyttäneellä 
postin saajalla on pyynnöstään oikeus saada postinsa jaetuksi joko tontin rajalle 
ajo- tai kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon, asunnon ulko-oven 
välittömään läheisyyteen sijoitettuun postilaatikkoon taikka 
huoneistokohtaiseen postiluukkuun. Poikkeavan postijakelun edellytys on, että 
jokainen saman talouden postinsaajista on oikeutettu poikkeavaan 
postinjakeluun. Kuitenkin liikuntaesteinen tai 75 vuotta täyttänyt postin saaja, 
joka yhteistaloudessa asuessaan joutuu säännönmukaisesti tai toistuvasti 
olemaan yksin siten, että hänen postin noutamisensa huomattavasti vaikeutuu, 
on oikeutettu edellä mainittuun palveluun. Jollei liikuntaesteisyyttä muuten 
kyetä toteamaan, voi postiyritys pyytää enintään kahden vuoden väliajoin postin 
saajaa esittämään sellaisen lääkärinlausunnon, josta terveydentilan 
yksityiskohtia selvittämättä ilmenee kykeneekö postin saaja noutamaan postinsa 
laatikosta tai onko postin saajan liikuntakyky huomioon kohtuutonta edellyttää 
päivittäistä postilaatikolla asioimista.” 

Päätöspyyntö jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että postilaatikko tulee sijoittaa ______________ 
ulko-oven välittömään läheisyyteen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



ASIA

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ehdotuksen perustelut

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Poikkeamishakemus.

_

_

304-407-00__-0___
_
_
9200 m²
Ranta-asemakaava 140307§19
111 m²

25 k-m2 saunarakennuksen rakentaminen rakennuspaikan ulkopuolelle MU-
alueelle.

Ranta on jyrkkää ja avointa kalliota. Saunan sijoittaminen rakennusalalle 
jättäisi saunan näkyville. Saunarakennuksen pohjoispuolella on kallion 
seinämä, jonka suojaan sauna saadaan hyvin osittain piiloon. Tekniikka 
kulkee myös tämän sijainnin lähellä. Sauna suunnitellaan pitkänomaisesti 
pois rannasta maaston mukaisesti (ei rantaviivan suuntaisesti).

MU-alueella ei ole rakennusoikeutta. Saunarakennus ylittää lisäksi 
kiinteistön sallitun rakennusoikeuden 2 k-m2 ja on 10 m päässä rannasta

Kunta on kuullut naapurit, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Pääpiirustukset

Rakennuslautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa.

Saunarakennuksen rakentaminen rakennuspaikan ulkopuolelle haittaa 
kaavan toteuttamista.

MU-alueella ei ole rakennusoikeutta.
Rakennus tulisi sijoittaa rakennuspaikan rakennusalalle.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.09.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0078-POI 03.09.2019 § 149     163

_____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



ASIA

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ehdotuksen perustelut

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Poikkeamishakemus.

_
_
_

304-410-0___-0___
_
_
1870 m²
Asemakaava 01121999
226 m²

1 1/2 kerroksisen vapaa-ajan asunnon laajentaminen 2-kerrokseen.

Rakennus on tarkoitus muuttaa ympärivuotiseksi, joka mahdollistaa 
muuttamisen Kustaviin, jolloin lisähuoneilla parannetaan asumista ja 
tarkoituksenmukaisuus paranee.

Tontin kokonaisrakennusoikeus 280 k-m² ei ylity muutoksesta.

Poikkeamista haetaan kaavamääräykseen, jonka mukaan kiinteistölle 
tehtävän rakennuksen kerrosalasta toiseen kerrokseen saa sijoittaa enintään 
50% alimman kerroksen kerrosalasta.

1.kerroksessa on tällä hetkellä 133 k-m² ja ullakkokerroksessa 70 k-m². 
Ullakkokerroksen rakennusoikeus ylittyy jo nyt 3 k-m².  Laajennuksen 
myötä ullakkokerroksen kerrosala kasvaisi n. 30 k-m².

Naapurit on kuultu.

Naapurin kuuleminen
Ote asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros

Rakennuslautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa.

Toisen kerroksen laajentaminen siten, että rakennuksesta tulisi 2-
kerroksinen, haittaisi kaavan toteuttamista.

Rakennuksen laajentaminen ylempään kerrokseen on kaavan vastaista, 
sillä ylimpään kerrokseen on jo sijoitettu kerrosalaa siten, että siellä on
50 % alakerran kerrosalasta.

Laajennus tulisi tehdä alempaan kerrokseen kaavan mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.09.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0089-POI 03.09.2019 § 150     164

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

_
_
_

304-418-0___-0___
_
_
6197 m²
Ranta-asemakaava 01111995
77 m²

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

Hakijat haluaisivat muuttaa pysyvästi asumaan Kustaviin.

Naapurit on kuultu.

Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

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

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § mom.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.09.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0090-POI 03.09.2019 § 151     165

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

_

304-406-0___-0___
_
_
4430 m²
Ei kaavaa
46 m²

38 k-m² vapaa-ajan asunnon laajentaminen 62 k-m²:llä.

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

Naapurit on kuultu.

Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Ote peruskartasta.
Pääpiirustukset

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

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

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § mom.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.09.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0091-POI 03.09.2019 § 152     166

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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§153 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksen
pöytäkirja 20.8.2019.

- Viranhaltijapäätös 5/2019.

Kokouksessa käsiteltiin myös alustavasti 2020, 2021 ja 2022 
investointiohjelmaa. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT Rak.ltk. 10/2019 

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:                134-137, 140-143 ja 153 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                138, 144 

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:                138, 144 

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 9.9.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 10/2019 
 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Hallintovalitus, pykälät:    147-152 
 
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 10.9.2019. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kustavi@kustavi.fi


Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 10/2019 

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 3.9.2019 §139, §145 ja §146.   
 
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 10.9.2019:   
§139 Veni Energia Oy, minna.kanninen@venienergia.fi  , 
§145 CGI Oy, mikko.suikkanen@cgi.com , 
§146 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / petri.tuomisto@fcg.fi . 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.9.2019.  
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