
KUSTAVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2018 
RAKENNUSLAUTAKUNTA 31.8.2018 

Kokousaika Tiistai 4.9.2018 klo 16.00. 

Kokouspaikka Kustavin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. 

Pykälä Sivu Asia 

§73 98  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
§74 98  Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
§75 99  Työjärjestyksen hyväksyminen. 
§76  100                 Teknisen toimen vuoden 2018 talousarvion toiminnallisten 

§77              101
§78              102
§79              103
§80              105

tavoitteiden toteutuminen ajankohdalta 30.6.2018. 
Yksityistieavustukset vuodelle 2018. 
Öljyntorjuntaveneen laituri. 
Maisematyölupa, _______. 
Poikkeamispäätös, _____ & ______.            

§81              107 Tiedoksiannot.               

 Rak.la 4.9.2018 Liite §76 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 
 Rak.la 4.9.2018 Liite §77 Yksityistieavustukset listaus 
 Rak.la 4.9.2018 Liite §81 Katselmusmuistio 14.8.2018 Palvelukeskus 

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 4.9.2018 klo 16.00-16.30 

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

Skytén-Suominen Irja      puheenjohtaja 
Nummela Antti              jäsen 
Laine Marjut jäsen 
Herhi Kari  jäsen 
Nieminen Kai jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

Ääritalo Antti kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Riihimäki Markku                      kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo kunnanjohtaja 

ESITTELIJÄT Ojala Meri-Tuuli              rakennustarkastaja 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §73

ASIAT §:t 73-81

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

§74

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
11.9.2018 

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 7.9.2018 

Allekirjoitukset 

 Kari Herhi                       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 10.9.2018.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
10.9.2018-
11.10.2018 

Virka-asema                   Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja       Eija Salo 
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§73 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. 

§74 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA. 

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
perjantaina 7.9.2018, alkaen klo 9.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Herhi ja Kai Nieminen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§75 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 

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

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§76 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2018 TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN AJANKOHDALTA 30.6.2018. 

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien taloudellisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden toteumaraportin ajankohdalta 30.6.2018.  
Rakennuslautakunnalle lähetetään esityslistan liitteenä teknisen toimen 2018 
talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajankohdalle 30.6.2018. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle laaditun selvityksen teknisen 
toimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 30.6.2018. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§77 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2018.

Kunnan tieavustukset yksityisteille ovat olleet tiekuntien haettavana 24.8.2018 
mennessä. Kuluvan vuoden talousarviossa on 7.000 €:n määrärahavaraus 
yksityisteiden tieavustuksiin. Tieavustusta ovat saaneet yksityisteiden tiekunnat, 
joiden vaikutusalueella on vakituista asutusta, eikä ole tieporttia käytössä.  

Avustushakemuksia on saapunut määräaikaan mennessä yhteensä 31 kpl. 
Avustettavien teiden yhteispituus on 79,17 km. 

Luettelo hakemuksista on toimitettu lautakunnalle esityslistan mukana. 

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

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää: 

- jakaa talousarvioon varatun tieavustusmäärärahan 7.000 € 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 
88,42 euroa/km.  

- tieavustusmääräraha jaetaan jakoperusteiden mukaisesti avustusta hakeneille 
tiekunnille. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§78 ÖLJYNTORJUNTAVENEEN LAITURI

Kustavin kunta toteuttaa laiturin uudelle öljyntorjuntaveneelle.  
Laituri rakennetaan Kivimaan lossirannan palovenelaiturin yhteyteen. 
Tarjouspyyntöjä öljyntorjuntaveneen laiturin suunnittelusta on lähetetty  
neljälle eri yritykselle. Tarjouksia saatiin kaksi, Sweco Rakennetekniikka 
Oy:ltä sekä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä. 

Lautakunnan jäsenille jaetaan saapuneet tarjoukset esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että valitaan Sweco Rakennetekniikka Oy 
toteuttamaan kiinteän laituriosuuden laajennuksen rakennesuunnitelmat. 

Päätös: Rakennuslautakunta päätti, että tarjouksien sisällöstä pyydetään tarkempi 
selvitys. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



Kustavi
Rakennuslautakunta

PÖYTÄKIRJA
Maisematyölupa

Lupanumero Päätöspäivä 04.09.2018 Sivu 103§ 792018-0128

Hakija Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus
Kaupunginosa/kylä
Tilan nimi

__ __
__ 
__
_:___RN:o

Kortteli _
Tontti ___

Kesämökkitontin metsänhoitotyöt. Puita kaadettaisiin 
sekä rannasta, että päärakennuksen takaa metsän 
puolelta

Rakentamistoimenpide

__

Tontin pinta-ala 10467,00 m²
10.10.2021 mennessäTyöt oltava valmiit

Rakennukset
Osoite
Rakennustunnus

__ 
23360 KUSTAVI 
Ranta-asemakaavaKaavallinen valmius

Paloluokka

Hakemuksen liitteet - Selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta
- Ote peruskartasta.
- Selvitys naapurien kuulemisesta

Ennakkokatselmukset ja 
kuuleminen

- Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti.  19.07.2018
rajanaapurit, ei rannan vastapuolen naapurin suostumista

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan seuraavin ehdoin:

Ehto 1: Maisematyölupa myönnetään hakemuksen mukaisesti päärakennuksen 
takana (koillis/itäpuolella) olevan puuston metsänhoitotöille. 

Ehto 2: Mikäli puita kaadetaan rannan puolelta, tulee niistä suorittaa erillinen 
katselmus rakennustarkastajan kanssa, jossa määritellään mitkä puista voidaan 
kaataa. Tämän jälkeen tulee toimittaa vielä rannan vastapuolen naapurin suostumus 
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
Lainaus tilan rantakaavasta: "Rakennukset tulee sijoittaa maastoon siten, että ne 
mahdollisimman hyvin ovat kasvillisuuden suojassa mereltä nähtynä."

Yllä olevat toimenpiteet eivät vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen eikä turmele maisemakuvaa. MRL 140 § 1 mom. (MRL 128 §:n 1 mom. 
kohdan 1 tarkoittamat alueet).

MRL:n 143 §:n mukaan maisematyölupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu 
loppuun kolmen vuoden kuluessa. Määräaika alkaa luvan lainvoimaiseksi 
tulemisesta.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antaminen Annettu julkipanon jälkeen 11.09.2018

Ptk:n tark.



Kustavi
Rakennuslautakunta

PÖYTÄKIRJA
Maisematyölupa

Lupanumero Päätöspäivä 04.09.2018 Sivu 104§ 792018-0128

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen:
TURUN HALLINTO-OIKEUS
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100  TURKU
PL 32, 20101  TURKU

Valitusaika: 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; 
päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka 
siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen 
jälkeisena arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai 
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Ptk:n tark.



POIKKEAMISPÄÄTÖSKustavin kunta
Rakennuslautakunta

Hakemusnumero Sivu 105Päätöspäivä § 8004.09.20182018-0013

Hakija

Nimi

Postitoimipaikka
Lähiosoite

___
___
___

Rakennuspaikka

Kunta Kustavi
_Kortteli

Tontti __
Kaupunginosa / kylä __
RN:o __
Kiinteistötunnus
Tilan nimi ___
Rakennuspaikan osoite ___

___
Kaava-alue Ei kaavaa
Pinta-ala 10551,00 m²

Rakennustoimenpide Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen.

As. lkmKerroslukuKerrosala m²Käyttötarkoitus

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

107,00 1Yhden asunnon talot

Selostus poikkeamisesta Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen MRL 125 
§ 4 mom.

Hakemuksen perustelut Haluaa muuttaa loma-asunnon omakotitaloksi, jotta uusi omistaja voisi muuttaa 
siihen pysyvästi asumaan. Alustava kauppa tehty.

Lisätiedot Kunnan vesijohto, umpisäiliö jätevedelle. Harmaille vesille imeytyskenttä. Tie perille.

Lausunnot ja naapurien kuuleminen
Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

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

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 mom.

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.

Ptk:n tark.



POIKKEAMISPÄÄTÖSKustavin kunta
Rakennuslautakunta

Hakemusnumero Sivu 106Päätöspäivä § 8004.09.20182018-0013

Päätöksen antopäivä
Annettu julkipanon jälkeen 11.09.2018

VALITUSOSOITUSTEKSTI

Valitusviranomainen:
TURUN HALLINTO-OIKEUS
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100  TURKU
PL 32, 20101  TURKU

Valitusaika: 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; 
päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka 
siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös 
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta 
valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen 
jälkeisena arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai 
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Ptk:n tark.
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§81 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä: 

- Palvelukeskuksessa 14.8.2018 pidetyn katselmuksen muistio. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT Rak.ltk. 7/2018 

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: 73-76, 78 ja 81 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät: 77 

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: 77 

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.  

Tiedoksisaantipäivää 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 10.9.2018 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen. Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 7/2018 

Valitusoikeus 

Valitusaika 

Valitusviranomainen 

Valituksen muoto ja 
sisältö 

Oikeudenkäyntimaksu 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Hallintovalitus, pykälät:        79 ja 80              

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 tiedoksisaannista. 

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. 

Tiedoksisaantipäivää 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 

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 

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

mailto:turku.hao@oikeus.fi


Pöytäkirja 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 11.9.2018. 
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