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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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Rakennuslautakunta 4.2.2020 

KOKOUSAIKA Tiistai 4.2.2020 klo 16.30 – 18.00 

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

Skytén-Suominen Irja      puheenjohtaja 
Nummela Antti              jäsen 
Laine Marjut jäsen 
Herhi Kari        jäsen paikalla §1-18 klo 16.30-17.50 
Nieminen Kai  jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

Ääritalo Antti kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Lehtinen Jukka              kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo kunnanjohtaja 

ESITTELIJÄT §1-3, §7-11, §13-17, §19          Ojala Meri-Tuuli      rakennustarkastaja                 
§4-6, §12, §18        Jääskeläinen Harri    kiinteistöesimies 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §1

ASIAT §:t 1-19

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

§2

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
11.2.2020 

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 7.2.2020 

Allekirjoitukset 

Antti Nummela        Kai Nieminen 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  
asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 10.2.2020.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
10.2.2020-
12.3.2020 

Virka-asema           Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja  Eija Salo 
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§1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 

Kunnallislain 26§:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.  
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan mahdolliset 
esteellisyydet. 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Antti Ääritalo on esteellinen §15 Toimenpidelupa, Kustavin Lions ry. 

§2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA. 

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
perjantaina 7.2.2020, alkaen klo 9.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Nummela ja Kai Nieminen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 

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

Päätös: Työjärjestys ja hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin lisätä 
§18 Katuvalojen uusiminen Pleikiläntien ja Rahintien varrella.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§4 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN LAITURIN VALAISTUSTA
(RAKENNUSLAUTAKUNTA 17.12.2019 §211).

Esittelyteksti pöytäkirjasta 17.12.2019: 
”Kustavin kunta on teettänyt Kivimaan laiturin yhteyteen uuden laiturin. 
Laiturin valaistus- ja sähköistystarpeet suunniteltiin vastaamaan käyttö-
tarkoituksia alkukesästä 2019 VPK:n, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sekä 
Kustavin kunnan edustajien kanssa. Laiturin rakennustyön yhteydessä laiturille 
on ilmaantunut 6 valopylvästä tilaajasta sekä toimittajasta riippumattomista 
syistä. Ne eivät ole alkuperäisessä toteutussuunnitelmassa.” 

Kiinteistöesimiehen ehdotus on ollut, että lautakunta merkitsee asian tiedokseen 
ja kiirehtii sopimuksen aikaansaamista. Mikäli sopimusta ei allekirjoiteta, tulee 
6 valopylvään tilaajan poistaa tilaamansa pylväät ja paikata laiturin kansi. 
Kustannukset valopylväistä, poistosta sekä laiturin kannen paikkauksesta 
tulevat tilaajan maksettaviksi. 

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

Kustavin kunnalle on toimitettu oikaisupyyntö koskien lautakunnan päätöstä. 

Oikaisupyynnöstä lainattua: 
”° Kustavin kunta ei voi sallia kyseisten valojen jäädä laiturille, koska ei niitä 
ole tilannutkaan. 
° Kustavin kunta ei voi toimia maksajana, koska ei ole tilaaja. Kyseessä 
veronmaksajien rahat. 
° Kustavin kunnalla ja VS ALPE:lla on suunnitelma valaistuksen suhteen, johon 
osapuolet ovat sitoutuneet. 
° Osa valaisinpylväistä heiluu jo nyt reilusti, vaikka eivät ole olleet paikallaan 
pitkääkään aikaa. (Katselmus 3.1.2020). Tolpat ovat heikkotekoista muovia. 
° Aiheuttavat vaaratilanteita rantautuville veneille. Tuuli painaa aika ajoin 
todella paljon valojen puoleiselle laidalle, jolloin kolarointi on hyvin 
todennäköistä suuremmalla veneellä. Syväys laiturin vieressä mahdollistaa 
isompien veneiden rantautumisen. Kolarointi valopylväisiin on todellinen.  
Ovat liian lähellä laiturin reunaa. 
° Aiheuttavat vaaratilanteita lastaaville veneille. Veneiden kiinnityskohdat ja 
valot vuorotellen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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° Kiinteistöesimies Harri Jääskeläisen ehdotus kyseisessä kokouksessa, että 
valot poistetaan. Kustavin rakennuslautakunta ei voi olla hyväksymättä tätä 
ehdotusta. Kyseessähän on jonkun muun tilaamat valot kuin Kustavin kunnan. 
° Kustavin kunta ei myöskään kustannuksellaan voi poistaa kyseisiä valoja, 
vaan asian korjaaminen kuuluu tilauksen tehneelle taholle.” 

Oikaisupyyntö jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää muuttaa päätöstä alkuperäisen päätösehdotuksen 
mukaiseksi. 

Päätös: Antti Nummela ehdotti, että rakennuslautakunnan päätöstä ei muuteta. 
Suoritetussa äänestyksessä Nummelan ehdotusta kannattivat Kari Herhi, Marjut 
Laine, Kai Nieminen ja Irja Skyten-Suominen. Esittelijän päätösehdotusta ei 
kannatettu. Rakennuslautakunta ei oikaise päätöstä. Harri Jääskeläinen jätti 
eriävän mielipiteen. 

Lautakunta toteaa esitetyn oikaisuvaatimuksen sisältävän oletuksia ja 
asiavirheitä, jonka johdosta lautakunta toteaa lisäksi seuraavaa: 

Tekninen toimi on laiturin toteutussuunnitelmaa laadittaessa ottanut huomioon 
Kustavin VPK:n ja VS ALPE:n esittämät laiturin käyttöön kohdistuvat tarpeet. 
Laiturin sisäsivu on varattu öljyntorjunta-alus Sofialle, mutta myös muiden kuin 
ALPE:n veneiden kiinnittäminen laiturin ulkosivulle on mahdollista. 

Laiturin omistaa Kustavin kunta. Kunnan johtosäännön mukaan 
rakennuslautakunta hoitaa mm. tekniselle sektorille kuuluvat tehtävät ml. 
laiturit. Laitureita koskevat päätökset, kuten hankinnat määrärahojen puitteissa, 
kuuluvat rakennuslautakunnan ratkaisuvaltaan. Lautakunta ei ole ylittänyt 
toimivaltuuksiaan päättäessään sallia alkuperäisestä toteutussuunnitelmasta 
poikkeavien valaisinpollareiden pitämisen laiturilla toistaiseksi. 

Alumiiniset valaisinpollarit ovat rakenteeltaan ja materiaaliltaan laiturille 
asennettavaksi soveltuvia. Asennuksen on suorittanut ammattilainen. Ei ole 
perusteltua syytä olettaa valaisinpollareista aiheutuvan erityistä vaaraa tai 
haittaa laituriin kiinnityttäessä. Pollareiden kiinnityksen tarkistaminen ja 
kiristäminen tarvittaessa kuuluu tavanomaiseen huoltoon. 

Rakennuslautakunta, rakennustarkastaja tai kiinteistöesimies eivät ole 
osallistuneet oikaisuvaatimuksessa mainittuun katselmuksen 3.1.2020 eivätkä 
saaneet kutsua tilaisuuteen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§5 KUNNAN VUOKRARIVITALOJEN KORJAUSTOIMENPITEIDEN JATKOSELVITYS.

Rakennuslautakunnan kokouksessa 29.10.2019 päätettiin tilata päivitetyt 
kuntoarviot kunnan omistamiin rivitaloihin (Kärtynpelto, Myllymäen sato, 
Tiirantie I, Parkinsato ja Nissilän sato). Tutkimusten kustannus oli 14.660 €. 
Tehtyihin kuntoarvioihin on päätetty käyttää vuodelle 2020 osoitettua 
määrärahaa (180.000 €).  

Tutkimukset tehtiin tammikuussa 2020 ja raportit valmistuivat tammikuussa 
2020. Tutkimusten jatkotoimenpiteinä tulee tehdä lisätutkimuksia (mm. 
rakenneavauksia), jotta todellinen korjauslaajuus, piilevät viat, kustannusarviot 
sekä korjausten kiireellisyysjärjestys selviävät tarkemmin. 

Arvioitu korjausvelka edellä mainituista rivitaloista on tämän hetken tietojen 
mukaan noin 890.000 € alv 0%. 

Kuntoarviot, märkätilakartoitukset, yhteenveto kustannuksista, palvelukuvaus ja 
kuntoarviotarjous jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää käyttää rivitalojen peruskorjaukseen varattua 
määrärahaa kuntoarvion mukaisiin lisätutkimuksiin. Arvio kustannuksista on 
noin 63.000,00 €. 

Päätös: Rakennuslautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§6 VARALLAOLOJÄRJESTELYN JATKAMINEN.

Rakennuslautakunnan kokouksessa 14.10.2019 päätettiin, että Markus 
Malmelin otetaan mukaan kiinteistönhuollon varallaoloon tammikuun 2020 
loppuun asti. Kolmannen henkilön lisäämisellä varallaolokieroon saatiin vuorot 
jaettua siten, että varallaolo on kiinteistöesimiehellä, kiinteistönhoitajalla ja 
vapaa-ajan sihteerillä 3 viikon välein. 

Varallaolon ulkoistamiselle ei ole tullut uusia vaihtoehtoja / mahdollisuuksia. 
Selvitystyö Uudenkaupungin veden ja Kustavin kunnan välillä on edelleen 
meneillään. Selvittelyt koskevat Kustavin kunnan vesi- ja viemäriverkoston 
siirtymistä kokonaisuudessaan Uudenkaupungin veden hallintaan.  

Kustannukset ovat pysyneet kiinteiltä varallaolotunneilta samoina. 
Kustannukset ovat vähentyneet, koska hälytysten aiheuttajia on saatu 
korjautettua (mm. palvelukeskuksen kylmäkoneet). 

 Varallaolosta tehty vuorolista kesäkuun alkuun asti jaetaan lautakunnan 
  jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että jatketaan 3 henkilön varallaolojärjestelyllä, 
kunnes päätös Uudenkaupungin veden ja Kustavin kunnan vesi- ja 
viemäriverkoston yhdistämisestä selviää. 

 Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§7 RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN.

Rakennuslautakunnan kokouksia on pääsääntöisesti pidetty vuonna 2019 joka 
kuukauden ensimmäinen tiistai klo 16.30. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää pitää vuonna 2020 rakennuslautakunnan kokouksia 
pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 16.30. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§8 RAKENNUSTARKASTAJAN PÄIVYSTYSAIKA.

Vuonna 2019 rakennustarkastajan päivystysaika on ollut keskiviikkoisin  
klo 9.00-12.00 sekä 8.5.-28.8.2019 välisenä aikana päivystysaika on ollut 
keskiviikkoisin klo 9.00-15.00. 

Rakennustoimistoon on tullut palautetta, jossa on toivottu, että 
rakennustarkastajan puhelinaika olisi eri aikaan kuin vastaanotto.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan päivystysajoiksi 
vuonna 2020 keskiviikkoisin klo 9.00-11.00, sekä 6.5.-26.8.2020 välisenä 
aikana keskiviikkoisin klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00. Lisäksi vahvistetaan 
rakennustarkastajan puhelinajaksi maanantaisin klo 12.00-15.00. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§9 VUODEN 2020 TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntia ilmoittamaan henkilöt, jotka  
hallintokunnan puolesta hyväksyvät laskut. Samoin pyydetään ilmoittamaan 
tavaran, työsuorituksen tai palvelusten vastaanottajat. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että laskujen hyväksyjänä toimii 
rakennustarkastaja oman vastuualueensa osalta. 

Tavaroiden, työsuoritusten ja palvelusten vastaanottajana toimivat 
kiinteistötoimessa kiinteistöesimies sekä toimiston hankinnoissa 
toimistovirkailija.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§10 LAUSUNTO ANAVAISTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS.

Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Anavaisten 
ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta. 

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koskee Kustavin kunnan Anavaisten 
kylän tilaa Järviniitty (osa) 10:8. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat 
korttelit 5, 7 ja 8 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

Kaava-alueita on kolme, jotka sijaitsevat Anavaisissa noin 5-7 kilometrin 
päässä Kustavin keskustasta. Suunnittelualueet sijaitsevat kiinteiden 
tieyhteyksien päässä.  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua Varsinais-Suomen 
maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalous- 
/retkeily- /virkistys aluetta (MRV). Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen 
mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa. 
Suunnittelualue kuuluu myös oikeusvaikutteiseen Kustavin länsiosan 
yleispiirteiseen osayleiskaavaan. 

ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että kaavaluonnoksen alueelle 02 ei 
ole perusteita osoittaa uutta rantarakennuspaikkaa (AO kortteli 8). 
Emätilaselvityksen mukaan rakennusoikeus on selvästi ylitetty emätilalla 
(jäljellä -7 lay). 

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan 
johdonmukaisesti huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen 
sisältövaatimukset, maakuntakaavan mukainen rakentamisen mitoitus ja vapaan 
rannan vaatimus sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 
Lisäksi ELY:n toiveesta kaavaan lisättiin LUO-merkintä etelänkynsisammalen 
esiintymispaikoille.  
Lisäksi kaavamääräykseen pyydettiin lausunnossa selkeytystä RA-alueen 
kohdalle.  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan kaava-aineisto sekä ELY-keskuksen 
lausunto esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että 
kaavoituksessa tulisi huomioida maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 4.2.2020 12 

§11 LAUSUNTO ITÄTALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.

Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Itätalon ranta-
asemakaavan muutos 2:n luonnoksesta. 

Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 304-407-5-37 Mäntylahti ja 
304-407-5-85 Katajalahti. Kaava-alue sijaitsee Kustavissa Myöholmin
länsiosassa noin 13,5 kilometriä Kustavin kirkonkylästä pohjoiseen.

Ranta-asemakaavan muutoksella mahdollistettaisiin kahden loma-asunnon 
rakentaminen samalle rakennuspaikalle.  

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

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-7 
lay/km ja 40 % vapaata rantaa. Suunnittelualueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

Kaavaselostuksen mukaan kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia 
rakennuspaikkoja, joten emätilaselvitystä ei ole tarpeen laatia. 

ELY-keskus on lausunnossaan pitänyt emätilaselvityksen laatimista 
tarpeellisena, sillä kaava mahdollistaisi toisen loma-asunnon rakentamisen 
paikalle, jossa on jo lomarakennus. Emätilaselvityksen myötä olisi mahdollista 
arvioida, onko muutokselle olemassa edellytykset. Rantarakentamisessa 
maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi rantarakennuspaikoille ei 
tulisi sallia kahta lomarakennusta eikä toisaalta kaksiasuntoisia 
lomarakennuksiakaan. Kaavaratkaisua on tarpeen arvioida uudelleen edellä 
mainitusta näkökulmasta. Lisäksi ELY lausui, että rakennukset olisi 
perustettava siten, että rakenteita ei sijoitettaisi korkeustason +2,2 m 
alapuolelle. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kaavaa varten tulisi laatia 
emätilaselvitys. Muuten rakennuslautakunnalla ei ole huomauttamista Itätalon 
ranta-asemakaavan muutos 2 luonnoksesta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
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§12 KUNTALAISALOITE KOIRA-AITAUKSESTA.

___________ ________ ja _______ _________ ovat tehneet aloitteen koira-
aitauksesta. Koira-aitauksen he haluaisivat sijoittaa Kivilinnantien varressa 
olevaan louhokseen, joka on kunnan omistama alue. Aitaus tehtäisiin 
kokonaan heidän omalla kustannuksellaan ja paikalle tulisi portti sekä jäteastia.  

Louhoksen pohja on tällä hetkellä karkeaa mursketta. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, ettei anna aluetta näillä tiedon koira-aitaukseksi. 
Saariston Koirakamuille on vuokrattu keskustasta alue, joten tasapuolisuuden 
nimissä myös tästä alueesta tulisi siten periä vuokra. Alue vaatisi tähän 
tarkoitukseen muitakin toimenpiteitä kuin portin ja jäteastian tai vähintäänkin 
pitäisi selvittää, ettei alueella ole sellaista roskaa, jota koirien ulkoilutukseen 
tarkoitetulla alueella ei saisi olla.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



ASIA Rakennuslupa

HAKIJAT Munax Oy
Torikantie 5, 23800 LAITILA

RAKENNUSPAIKKA 304-427-0003-0062
Vanhaniementie 43, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi Mäntymäki
Pinta-ala 33910 m²
Asemakaava Ranta-asemakaava 110607§25
Asemakaavan vuosi 2007

TOIMENPIDE Rakennuksen sisätilojen muutos (käyttötarkoitus ja/tai muu merkittävä
sisämuutos).

Vanha ovitehdas muutetaan elintarviketilaksi.  Asennetaan välikatto
peltikasetilla 100 mm R15 teräsristikoiden alapintaan. Päivitetään
savunpoisto, sprikalaus ja poistumistieopastus.

Väestösuojan rakentamiseen haetaan vapautusta vähäisen henkilömäärän ja
kohtuuttomien rakennuskustannusten  vuoksi.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 6983 102412919J muutos

Paloluokka P2

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Arto Aarne Valdemar Sinisalo, rakennusmestari
ARK-rakennussuunnittelija Arto Aarne Valdemar Sinisalo, rakennusmestari

Kuuleminen Kunta on kuullut naapurit.
Ei huomauttamista.

LAUSUNNOT

Lausunnon antaja Terveysviranomainen
Lausuntopvm 30.01.2020
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

Lausunnon antaja Pelastusviranomainen
Lausuntopvm 01.11.2019
Lausunnon tulos ehdollinen
Sisältö Lausunto liitteenä.

Liitteet Väestönsuojailmoitus
Muu liite
Lausunto
Lausunto
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennusluvan.

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä vapautuksen väestönsuojan
rakentamisvelvoitteesta. Selvityksen mukaan väestönsuojan
rakentamiskustannukset ylittävät 4% hankkeen rakentamiskustannuksista.

Rakennuslupa hyväksytään seuraavin ehdoin:

Työnjohtajat Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja
- KVV työnjohtaja
- IV Työnjohtaja

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

- Rakennepiirustukset
- Ilmanvaihtosuunnitelma
- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma
- Savunpoistosuunnitelma

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

- Rakennekatselmus
- LVI-katselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Rakennesuunnitelmien yhteydessä esitettävä selvitys P2 paloluokan ehtojen 
täyttymisestä.

Nosto-ovet/pressuovet tulee varustaa hätäavauksen mahsollistavilla 
järjestelmillä, mikäli niitä käytetään uloskäytäväovina.

Asemapiirustukseen tulee lisätä tieto, ovatko palotekniset laitteistot, 
automaattinen sammutuslaitteisto ja hätäkeskukseen yhdistetty paloilmoitin 
omaehtoisia, vai edellyttääkö lainsäädäntö niiden asentamista.

Automaattiseen sammutuslaitteistoon tehtävistä muutoksista on laadittava 
erillissuunnitelmat, jonka suunnitteluperusteet on toimitettava 
pelastusviranomaisen lausuttaviksi.

Hätäkeskukseen yhdistettävän paloilmoittimeen tehtävistä muutoksista on 
laadittava erillissuunnitelma ja toteutuspöytäkirja on toimitettava 
pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia 
myös tarvittavien muutosten ilmoittamisesta hätäkeskukseen.

Savunpoistosuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle 
lausuttavaksi.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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Kohteessa tulee suorittaa erityinen palotarkastus ennen rakennuksen 
käyttöönottoa.

Paloteknisille laitteistoille ja järjestelmille on laadittava huolto- ja 
kunnossapito-ohjelmat ennen rakennuksen käyttöönottoa ja ne tulee esittää 
erityisessä palotarkastuksessa.

Kohteelle on laadittava pelastautumissuunnitelma ennen rakennuksen 
käyttöönottoa. Asiakirjat on esitettävä erityisessä palotarkastuksessa.

KVV-suunnitelmien yhteydessä on esitettävä laitteistot, joilla jätevesi 
käsitellään Kustavin kunnan asettamien vaatimusten mukaiseksi ennen 
kunnan viemäriverkkoon johtamista.

Rakennuksessa on suoritettava sähköasennusten käyttöönottotarkastus, siitä 
on laadittava pöytäkirja ja se on esitettävä rakennustarkastajalle viimeistään 
käyttöönotto-katselmuksen yhteydessä. Sähköasennusten 
varmennustarkastus on tehtävä 3 kk kuluttua ja siitä tulee toimittaa 
pöytäkirja rakennusvalvontaan.

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

Työmaan tarkastusasiakirja on esitettävä katselmusten yhteydessä.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuslautakunnan myöntämään rakennuslupapäätökseen tulee hakea
lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.02.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.03.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.03.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.03.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.03.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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ASIA Rakennuslupa

HAKIJAT Munax Oy
Torikantie 5, 23800 LAITILA

RAKENNUSPAIKKA 304-427-0003-0062
Vanhaniementie 43, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi Mäntymäki
Pinta-ala 33910 m²
Asemakaava Ranta-asemakaava 110607§25
Asemakaavan vuosi 2007

TOIMENPIDE Rakennuksen sisätilojen muutos (käyttötarkoitus ja/tai muu merkittävä
sisämuutos).

Vanhan ovimaalaamon muuttaminen  varastohalliksi 1625m2. sisäkorkeus
4500 mm.  Ei julkisivu muutoksia.
Nykyinen betonirunkoinen P3 rakennus muutetaan P2 rakennukseksi.

Väestösuojan rakentamiseen haetaan vapautusta vähäisen henkilömäärän ja
kohtuuttomien rakennuskustannusten vuoksi.

Samassa yhteydessä haetaan rakennuslupa olemassa olevalle lastauslaiturin
päälle rakennetulle laajennukselle, 91 m2.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 242 101402561B muutos

242 101402561B laajennus

Rakennettava kerrosala 91 m²
Kokonaisala 91 m²
Tilavuus 434 m³
Paloluokka P2

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Arto Aarne Valdemar Sinisalo, rakennusmestari
ARK-rakennussuunnittelija Arto Aarne Valdemar Sinisalo, rakennusmestari

Kuuleminen Kunta on kuullut naapurit. Ei huomauttamista.

LAUSUNNOT

Lausunnon antaja Terveysviranomainen
Lausuntopvm 30.01.2020
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

Lausunnon antaja Pelastusviranomainen
Lausuntopvm 01.11.2019
Lausunnon tulos ehdollinen
Sisältö Lausunto liitteenä

Liitteet Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä
Lausunto
Ote kiinteistörekisteristä
Todistus hallintaoikeudesta

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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RH-tietolomake
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Muu pelastusviranomaisen suunnitelma
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennusluvan.

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä vapautuksen väestönsuojan
rakentamisvelvoitteesta. Selvityksen mukaan väestönsuojan
rakentamiskustannukset ylittävät 4% hankkeen rakentamiskustannuksista.

Rakennuslupa hyväksytään seuraavin ehdoin:

Työnjohtajat Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja
- KVV työnjohtaja
- IV Työnjohtaja

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

- Rakennepiirustukset
- Ilmanvaihtosuunnitelma
- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma
- Savunpoistosuunnitelma

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

- Rakennekatselmus
- LVI-katselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Rakennesuunnitelmien yhteydessä esitettävä selvitys P2 paloluokan ehtojen
täyttymisestä.

Nosto-ovet/pressuovet tulee varustaa hätäavauksen mahsollistavilla
järjestelmillä, mikäli niitä käytetään uloskäytäväovina.

Asemapiirustukseen tulee lisätä tieto, ovatko palotekniset laitteistot,
automaattinen sammutuslaitteisto ja hätäkeskukseen yhdistetty paloilmoitin
omaehtoisia, vai edellyttääkö lainsäädäntö niiden asentamista.

Automaattiseen sammutuslaitteistoon tehtävistä muutoksista on laadittava
erillissuunnitelmat, jonka suunnitteluperusteet on toimitettava
pelastusviranomaisen lausuttaviksi.

Hätäkeskukseen yhdistettävän paloilmoittimeen tehtävistä muutoksista on
laadittava erillissuunnitelma ja toteutuspöytäkirja on toimitettava

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia
myös tarvittavien muutosten ilmoittamisesta hätäkeskukseen.

Savunpoistosuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle
lausuttavaksi.

Kohteessa tulee suorittaa erityinen palotarkastus ennen rakennuksen
käyttöönottoa.

Paloteknisille laitteistoille ja järjestelmille on laadittava huolto- ja
kunnossapito-ohjelmat ennen rakennuksen käyttöönottoa ja ne tulee esittää
erityisessä palotarkastuksessa.

Kohteelle on laadittava pelastautumissuunnitelma ennen rakennuksen
käyttöönottoa. Asiakirjat on esitettävä erityisessä palotarkastuksessa.

KVV-suunnitelmien yhteydessä on esitettävä laitteistot, joilla jätevesi
käsitellään Kustavin kunnan asettamien vaatimusten mukaiseksi ennen
kunnan viemäriverkkoon johtamista.

Rakennuksessa on suoritettava sähköasennusten käyttöönottotarkastus, siitä
on laadittava pöytäkirja ja se on esitettävä rakennustarkastajalle viimeistään
käyttöönotto-katselmuksen yhteydessä. Sähköasennusten
varmennustarkastus on tehtävä 3 kk kuluttua ja siitä tulee toimittaa
pöytäkirja rakennusvalvontaan.

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

Työmaan tarkastusasiakirja on esitettävä katselmusten yhteydessä.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Rakennuslupapäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.02.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.03.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.03.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.03.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.03.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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ASIA Toimenpidelupa

Lions Club Kustavi ry
Viherlahdentie 352b, 23360 KUSTAVI

304-410-0001-0000
Tuorsniementie 24, 23360 KUSTAVI
Koko tila
Pietilä
842676 m²
Ei kaavaa 29041992
1992
3256 m²

Grillikota

7 m²
12 m³

Naapureiden kuulemiselle ei tarvetta.
Kiinteistön omistaja antanut luvan kodan sijoittamiselle kiinteistölle.

Pääsuunnittelija Antti Juhani Ääritalo, teknikko

Valtakirja
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Karttaote

HAKIJAT

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi 
Pinta-ala 
Asemakaava 
Asemakaavan vuosi 
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE 
Kokonaisala 
Tilavuus

Kuuleminen

SUUNNITTELIJAT 

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Katselmukset

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Rakennustyön aloitus 

Käyttöönotto 

Luvan voimassaolo

Rakennuslautakunta myöntää haetun toimenpideluvan.

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

- Loppukatselmus

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
Rakennuslautakunnan myöntämään toimenpidelupapäätökseen tulee hakea 
lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.02.2020, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.03.2020.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.03.2020.
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on 
katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Rakennustyö on saatettava loppuun 13.03.2023 mennessä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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ASIA Toimenpidelupa.

HAKIJAT Kustavin kunta

Isoluodon kylätoimikunta

RAKENNUSPAIKKA 304-412-0001-0057
Ruoninluodontie 100d, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi LAUKKARI
Pinta-ala 100899 m²
Asemakaava Ei kaavaa
Rakennettu kerrosala 11 m²

TOIMENPIDE Laavu, jonka yhteyteen tulee grillipaikka.

Kokonaisala 7 m²

Kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista.

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun toimenpideluvan.

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

- Loppukatselmus

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuslautakunnan myöntämään toimenpidelupapäätökseen tulee hakea
lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.02.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.03.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.03.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on saatettava loppuun 13.03.2023 mennessä. Lupa raukeaa
mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

________ _____ ______
________

304-4__-____-____
___
_______
9452 m²
Ei kaavaa
141 m²

Kiinteistöllä oleva vapaa-ajan asunto puretaan ja tilalle rakennetaan uusi 
vapaa-ajan asunto. Kiinteistöllä olevan venevajan käyttötarkoitus muutetaan 
saunaksi.

Poikkeamista haetaan MRL § 72 kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman 
voimassaolevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on 
erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.

Poikkeamista haetaan myös rakennusjärjestyksestä, jonka mukaan vapaa-
ajan asunnon rakennuspaikalle saa sakentaa enintään 100 k-m2 vapaa-ajan 
asunnon. Uusi vapaa-ajan asunto olisi 115,5 k-m2.

Lisäksi poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksestä, jonka mukaan 25 k-
m2 saunan saa sijoittaa 15m päähän rantaviivastaja 30 k-m2 saunan 25m 
päähän rantaviivasta. Olemassa oleva venevaja sijaitsee n. 8m päässä 
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kyseessä ei ole uuden 
rakennuksen rakentaminen, vaan käyttötarkoituksen muutos. Venevajan 
kerrosala on 32,5 m2, ja se muutettaisiin kokonaisuudessaan sauna-, pesu- ja 
pukuhuonetiloiksi.

Kunta on kuullut naapurit,
ei huomauttamista.

Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Karttaote
Pääpiirustukset

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Perustelut:

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

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.02.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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§18 KATUVALOJEN UUSIMINEN PLEIKILÄNTIEN JA RAHINTIEN VARRELLA.

Vuodelle 2020 on varattu 25.000,00 € määräraha katuvalaistuksen 
kunnostamiseen sekä tienvarsien kunnostukseen ja perkaukseen. 

Uusista valaisimista (62 kpl) on saatu kolme tarjousta. Tarjoukset olivat 
hinnaltaan 12.090,00 €, 12.312,74 € sekä 13.905,50 €. Korjattavat valaisimet 
sijaitsevat Pleikiläntien ja Rahintien varrella.  

Valaisimien vaihtoon on arvioitu menevän sähköasentajalta aikaa n. 1h/lamppu. 
Kokonaisuudessaan asennuskustannus on noin 2.000,00 – 3.000,00 €.  

Tarjoukset valaisimista jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan 
liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää tilata uudet valaisimet hintaan 12.090,00 € sekä 
niiden asentamisen. Sopimus syntyy vasta, kun hankintapäätös on 
lainvoimainen ja sopimusasiakirja on asianmukaisesti allekirjoitettu. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§19   TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunta hyväksyi, että Kari Herhi selvittää _____ 
________ kanssa eri vaihtoehtoja Saariston Jäädyttämön 
yhteyteen suunnitellun kalankäsittelylaajennuksen toteutukselle.  

Kari Herhi poistui kokouksesta 17.50 ennen tiedoksiantojen 
käsittelyä. 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- Ely-keskuksen tukipäätös 31.10.2019.

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja
10.12.2019.

- Viranhaltijapäätös 12/2019.

- Kustavin ja Iniön merialueiden tarkkailututkimus kesällä 2019
väliraportti.

- Kustavin ja Iniön merialueen kalankasvatuslaitosten
velvoitetarkkailututkimusten pitkäaikaisraportti 2013-2018
15.1.2020.

- Ely-keskuksen päätös 17.1.2020.

- Rakennustarkastajan päätökset 1.7.-31.12.2019.

- FCG:n laatima Kustavin kunnantalon elinkaariraportti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT Rak.ltk. 1/2020 

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:                1-3, 5, 7-11 ja 19 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                6, 12 ja 18

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:                6, 12 ja 18

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 10.2.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen. Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 1/2020 

Valitusoikeus 

Valitusaika 

Valitusviranomainen 

Valituksen muoto ja 
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Hallintovalitus, pykälät:    4, 13-17 

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
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Oikeudenkäyntimaksu 

Pöytäkirja 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää 

Kustavin kunnan rakennustoimistosta: 
Keskustie 7  
23360 Kustavi  
sähköposti: kustavi@kustavi.fi 
puhelin:       02-842 6600 

Rakennustoimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo: 8:15 – 16:00. 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 11.2.2020. 

mailto:kustavi@kustavi.fi
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