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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 6.8.2019 klo 16.30 – 18.15 

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 
Lehtinen Jukka              kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo kunnanjohtaja 

ESITTELIJÄT § 112-120, § 124, § 127-133  Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                  
§ 121-123, § 125-126  Jääskeläinen Harri     kiinteistöesimies 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §112

ASIAT §:t 112-133

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

§113

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
13.8.2019 

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 9.8.2019 

Allekirjoitukset 

Marjut Laine                   Antti Nummela 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  
asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 12.8.2019.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
12.8.2019-
12.9.2019 

Virka-asema                 Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja Marjo Virtanen
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§112 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. 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 9.8.2019, alkaen klo 9.00. 
 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Antti Nummela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§114 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§115 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2019 TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN     

  TOTEUTUMINEN AJANKOHDALTA 30.6.2019. 
   

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien taloudellisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden toteumaraportin ajankohdalta 30.6.2019.  
 
Rakennuslautakunnalle lähetetään esityslistan liitteenä teknisen toimen 2019 
talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajankohdalle 30.6.2019.  
 

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle laaditun selvityksen teknisen 

toimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 30.6.2019. 

 
 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§116 JÄTEMAKSUVAPAUTUSANOMUKSET VUODEN 2019 JÄTEMAKSUSTA.

”Kustavin rakennuslautakunta on 6.11.2018 §109, päättänyt jätehuoltomaksun 
kohtuullistamisesta 1.1.2019 alkaen seuraavasti:  
Asumiskelvottomat kiinteistöt saisivat hakemuksesta vapautuksen 
jätehuoltomaksusta. Kirjallinen hakemus on jätettävä rakennuslautakunnalle 
jätehuoltolaskun eräpäivään mennessä. Vuonna 2019 rakennuslautakunnassa 
tehtävät mahdolliset jätehuoltomaksuvapautuspäätökset ovat voimassa siihen 
asti, kunnes tilanne ko. kiinteistöllä muuttuu.” 

Jätehuoltolaskun eräpäivä on ollut 4.7.2019. 

Kustavin kunnan tekninen toimi on tehnyt jätemaksuvapautuksia koskevista 
hakemuksista yhteenvedon käsittelyä varten. Edellytykset täyttäviä 
maksuvapautushakemuksia on tullut yhteensä kaksi kappaletta.  

Anomusten yhteenveto jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan 
liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että 100% maksuvapautuksen saa kiinteistöt 304-

Päätös: 

__-__-__ ja 304-__-__-__. Päätös ovat voimassa siihen asti, kunnes tilanne 
ko. kiinteistöllä muuttuu.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§117 LAUSUNTO TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE LAITURIVALITUKSESTA.
Kustavin rakennuslautakunta on myöntänyt kiinteistölle 304-__-__-__ 
toimenpideluvan laiturin rakentamiselle. Laiturihakemuksesta tuli kaksi 
huomautusta, joiden ei katsottu aiheuttavan toimenpiteitä.  
Lupapäätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeudelle (Dnro:00990/19). 
Valituksessa on mainittuna mm. seuraavat asiat: 
-Laiturin maapenger vähentää merkittävästi paikan luonnonarvoja, ympäristön 
viihtyvyyttä, valittajien kiinteistön arvoa sekä valittajien kiinteistön 
mahdollisuutta virkistyskäyttöön
-Kunnan toimenpidelupa ei yksinään riitä laiturin toteuttamiselle, vaan sille 
tulisi saada myös vesilain 3 luvun 2 § mukainen lupa, jonka mukaan lupa 
tarvitaan sellaisen vesialueelle tehtävän rakennelman käyttöön, josta aiheutuu 
häiriötä toisen kiinteistön käytölle eikä asianomainen ole antanut tähän 
suostumustaan
-Yleisen käytännön mukaan vesilain mukainen lupa tarvitaan esimerkiksi 
ympäristöön nähden suurikokoiselle laiturille
-Valittajien mukaan hankkeesta olisi pitänyt pyytää lausunto ELY-keskukselta
-Laituri on niin suurikokoinen, ettei se ole uimalaituri, vaan enemmänkin veden 
päällä oleva oleskeluterassi, jolloin sille ei voi myöntää lupaa laiturina
-Oikea paikka olisi sijoittaa laituri kiinteistön 304-__-__-__ keskelle naapurin 
yksityisyyden vuoksi. Tässäkään tapauksessa laituri ei voi olla maapenkereen 
massiivisuudeltaan suunnitellun kaltainen vaan huomattavasti pienempi 
kiviarkkulaituri
-Haitat vesialueelle veden virtaaman estyessä tulisi selvittää
Lausuntopyyntö, lupapäätös, lupakuvat sekä sen huomautukset jaetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan hallinto-oikeudelle, että valitus 

Päätös: 

ei anna aihetta muuttaa lupapäätöstä. Laituri sijaitsee tuulisen Iniön aukon 
rannalla, jota jäät painavat talvisin rikkoen kevyet rakennelmat. Vesi pääsee 
vaihtumaan hyvin ja laituriin on jätetty vedelle kulkureitti. Laituri sijaitsee 
kokonaisuudessaan kiinteistön 304-__-__-__ edessä ja laiturin rakentamiselle 
on saatu vesialueen omistajan lupa. Laituri sijaitsee yli 5 metrin päässä 
naapurin rajasta. Laituri ei estä kulkua tai veden virtaamista 
naapurikiinteistölle. ELY:ltä on tiedusteltu suullisesti luvan tarvetta ja sieltä on 
todettu, että tämä ei kuulosta sen tyyppiseltä hankkeelta, joka vaatisi luvan. 
Hakija ja valittaja voivat halutessaan viedä asian käsittelyyn ELY-keskukseen 
tai ympäristösuojelu-viranomaiselle, jolloin he harkitsevat vielä erikseen luvan 
tarpeen. Rakennuslautakunta ei katso tässä kohtaa tarpeelliseksi, että hanke 
tarvitsisi vesilain mukaisen luvan. Rakennuslautakunta esittää hallinto-
oikeudelle, että valitus hylätään. 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§118 KLIPUNKARIN TIEALUEEN LUNASTUS KUNNAN OMISTUSTUKSEEN.

Pekkalanrannan asemakaavan alueella olevat tiealueet ovat kunnan hoidossa, 
mutta kunta ei omista niitä.  

Kartta Pekkalanrannan asemakaava-alueen tiealueista jaetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hakea Pekkalanrannan asemakaavan mukaisten 
tiealueiden lunastamista kunnalle maanmittauslaitokselta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§119 KIVILINNAN LIIKEHUONESTON LINJASANEERAUKSEN LAINAOSUUDEN MAKSU.

Asunto Oy Kustavin Kivilinna on toteuttamassa linjasaneerauksen. Kustavin 
kunta omistaa kerrostalon alimmaisessa kerroksessa sijaitsevan 
yhtiöjärjestyksessä asuntolaksi merkityn tilan, 103 m2. Asuntolan arvioitu 
tuleva maksuosuus on 74.980,84 €. Lisäksi asuntoon kohdistuu toinen 
velkaosuus 6.393,10 €.  

Isännöitsijä Kimmo Alitalo/Vakka-Suomen Warma Oy on pyytänyt 
ilmoittamaan, mikäli osakkaat haluavat maksaa osuutensa kertasuorituksena. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että Kustavin kunta maksaa molemmat 
lainaosuudet kertasuorituksena. 
Lisäksi rakennuslautakunta päättää esittää kunnan hallitukselle, että Asunto Oy 
Kustavin Kivilinnan yhtiölainan 74.980,84 € ja 6.393,10 € takaisin maksua 
varten siirretään vastaavan suuruinen määräraha kuluvan vuoden talousarvion 
investointiosan tilikohdasta 950034 (rivitalojen katot). 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§120 KIVILINNAN LIIKEHUONEISTON MUUTOSTYÖT.

Kustavin kunta omistaa Asunto Oy Kustavin Kivilinnassa 103 neliöisen tilan. 
Tila on yhtiöjärjestyksessä merkitty asuntolaksi. 
Linjasaneerauksen yhteydessä olisi mahdollista toteuttaa asuntolan 
muuttaminen asuinhuoneistoiksi. Tiloihin on alustavasti suunniteltu 
toteutettavaksi kaksi asuntoa, mutta vaihtoehtoisesti niihin saisi myös yhden 
ison asunnon. On myös mahdollista, että asuntolaan laaditaan pelkät 
suunnitelmat ja tehdään linjasaneerauksessa varaukset, jolloin asuntola 
voitaisiin myydä ilman rakennustoimenpiteitä kunnan puolelta.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää lähteä selvittämään kahden asunnon toteuttamista 
asuntolaan ja linjasaneerauksen lvis-suunnittelijat toteuttavat suunnitelmat tältä 
pohjalta.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§121 ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN LAITURIN TARJOUKSET

Kivimaan yhteysaluslaiturin yhteyteen rakennetaan uusi ponttonilaituri 
öljyntorjunta-alukselle.  

Kustavin kunta on kilpailuttanut uuden laiturin rakentamisen. Samaan 
tarjouspyyntöön sisällytettiin vanhan laiturin siirto leirimajalle.  

Tarjouksia pyydettiin kuudelta eri yritykseltä. 
Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 1 kpl. 

Ely on hyväksynyt laiturihankkeen toteuttamisen. 

Alustava suunnitelma laiturista, tarjouspyyntö, tarjous ja avauspöytäkirja 
jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että Rannikon Merityö Oy valitaan toteuttamaan 
laiturihanke hintaan 40.800,00 € alv 0%. Edellytyksenä tarjouksen 
hyväksymiselle on, että kohteelle myönnetään toimenpidelupa.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§122 KIINTEISTÖNHOIDON VARALLAOLON ERÄIDEN TEHTÄVIEN SIIRTO
         SOSIAALIPUOLELLE. 

Kiinteistönhoitajat ovat varalla-oloaikana avustaneet kunnan hoitohenkilö-
kuntaa esimerkiksi henkilöiden nostamisessa. Kiinteistönhoitajilla ei ole 
nostamiseen soveltuvaa koulutusta eikä ammattitaitoa arvioida tilanteen 
vakavuutta. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että kiinteistönhoitajat eivät suorita henkilöiden 
nostoapua hoitohenkilökunnalle 1.10.2019 alkaen. Asia saatetaan tiedoksi 
sosiaalilautakunnalle.   

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 6.8.2019 136 

§123 JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN VUOSILLE 2020 JA 2021, REMEON OPTION KÄYTTÖ.

Remeo Oy on hoitanut Kustavin kunnan jätehuoltoa 2017, 2018 ja 2019. 
Sopimukseen kuuluu kahden vuoden optio vuosille 2020 ja 2021. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että jätehuollon järjestämistä aloitetaan 
selvittämään siitä lähtökohdasta, että Remeo Oy hoitaa Kustavin kunnan 
jätehuollon option mukaisesti 2020 ja 2021. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§124 LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTOPYYNTÖ MÄÄRÄYSLUONNOKSESTA
         71/2019 M (1482/060/2018).  

Liikenne- ja viestintävirasto on toimittanut lausuntopyynnön koskien 
määräysluonnosta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien 
toimittamista. 

Määräyksen tarkoituksena on varmistaa verkkoinfrastruktuurin 
yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain (276/2016) tarkoittamaan 
keskitettyyn tietopisteeseen toimitettavien tietojen riittävä tarkkuustaso ja 
yhteen toimivuus. Määräyksen tarkoituksena on edistää verkkojen 
yhteisrakentamista ja -käyttöä sekä vähentää maarakennustöistä 
verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vaurioita.  

Määräystä sovelletaan viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen 
tietojen toimittamiseen verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä 
annetun lain (276/2016) tarkoittamaan keskitettyyn tietopisteeseen.  

Määräyksessä määrätään keskitettyyn tietopisteeseen toimitettavien tietojen 
digitaalisesta muodosta, vähimmäissisällöstä sekä niiden käsittelyssä ja 
siirtämisessä tarvittavien järjestelmien yhteen toimivuudesta.  

Määräysluonnos, lausuntopyyntö sekä perustelumuistio jaetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista 
määräysluonnoksesta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§125 PUMPPAAMOIDEN TARKASTAMINEN.

Kunnalla on jätevesijohtoverkossaan 20 pumppaamoa, joiden kunto tulisi 
tarkastaa seuraavien vuosien investointien ja kunnossapitokulujen suunnittelua 
varten. Kustavin kunta on saanut tarkastus/huoltokierroksesta tarjouksen, joka 
jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää tilata pumppaamoiden tarkastamisen ja huollon 
Lining Oy:ltä. Kunnalla on Lining Oy:n järjestelmä, jonka vuoksi työ tilataan 
suoraan heiltä.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§126 VEDEN JA JÄTEVEDEN KULUTUKSEN KAUKOVALVONTA.

Kustavin kunnan veden- ja jäteveden kulutuksen kaukovalvonnassa on tällä 
hetkellä 24 kaukovalvontapistettä. Kaukovalvontaohjelmisto toimii tällä 
hetkellä ainoastaan yhdellä tietokoneella teknisestä toimistosta käsin. 
Hallintaohjelmisto Aquarex 1.0. tulisi päivittää uudempaan versioon, koska 
siihen ei ole enää tuotetukea.  

Päivitykseen on kaksi vaihtoehtoa. 

1. Vanha järjestelmä päivitetään, jolloin ohjelmistoversio ja tietokoneen rauta
päivittyy.

2. Vanha tietokone poistuu käytöstä ja ostamme käyttöoikeuden
pilvipalveluun.

Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat ohjelmiston etäkäytön. 

Molempien päivityksien myötä vesiosuuskunnat voivat halutessaan ostaa 
oikeuden tarkkailla etäyhteydellä omia mittareitaan.  

Lining Oy:n tarjous jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää päivittää järjestelmän vaihtoehdon 1 mukaisesti. 
Päivityksen jälkeen vesiosuuskunnat saavat halutessaan ostaa oikeuden 
etäkäyttöön oman mittauspisteensä osalta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§127   POSTILAATIKON PAIKAN MÄÄRITTÄMINEN, ______.

________ on pyytänyt Kustavin kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta 
ratkaisua koskien postilaatikon sijoittamista. Nykyinen postilaatikko sijaitsee 
1,6 kilometrin päässä hänen asunnostaan.  
Viestintäviraston määräyksen 61 toisen luvun § 3 mukaan kohtuullinen matka 
postilaatikolle on enintään 500 metriä. Saman säädöksen mukaan matka voi olla 
enintään kilometri, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 

1) jakelureitiltä muuten jouduttaisiin poikkeamaan vain yhden
postinsaajatalouden tai – yhteisön postinjakelua varten;
2) kiinteistö ei sijaitse yleisesti tai ympärivuotisesti liikennöitävän tien
varrella;
3) tietä ei talviaikana aurata ja hiekoiteta niin, että se olisi postinjakeluautolla
liikennöitävissä; tai jos
4) postinjakeluauton kääntäminen tiellä ei ole mahdollista.

______ ratkaisupyynnön mukaan: 
1) nykyisessä ryhmässä on kolme postinsaajataloutta ja yksi -yhteisö: 
vapaa-ajan asunto _______, vakituiset ______ ja __________ sekä 
____________.
2) kiinteistö sijaitsee postinjakeluajoneuvolla ympärivuotisesti liikennöitävän 
tien varrella.
3) tie aurataan ja hiekoitetaan talviaikana.
4) postinjakeluauton kääntäminen on helppoa ja mahdollista rekka-autoja 
varten levitetyssä tonttiliittymässä ___.
Näillä perusteilla hän toivoo postilaatikon siirtämistä tonttiliittymään 
___________. 

Rakennustarkastaja on pyytänyt postilta vastineen hakemukseen. Posti on 
vastineessaan ehdottanut postilaatikon sijoittamista _____________ ja 
________ risteykseen niin, että postin jako ja postin nouto tapahtuu 
turvallisesti. _____ ratkaisupyyntö, rakennustarkastajan vastinepyyntö postille 
sekä postin vastine jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan 
liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että postilaatikko tulisi sijoittaa _____________ ja 

Päätös: 

______________ risteykseen. 

Rakennuslautakunnan keskustellessa asiasta jäsen Laine ehdotti, että 
postilaatikon paikka olisi _________________ kohdalla. Ehdotus raukesi 
kannattamattomana. Tämän jälkeen jäsen Laine ilmoitti eriävän mielipiteen 
asian suhteen. Lopuksi puheenjohtaja totesi käsittelyn pohjana olevan 
ehdotuksen tulleen rakennuslautakunnan päätökseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§128 POSTILAATIKON PAIKAN MÄÄRITTÄMINEN, __________

____________ on pyytänyt Kustavin kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta 
ratkaisua koskien postilaatikon sijoittamista. Tällä hetkellä hän hakee postin 
Kivimaalta. Hänen postilaatikkonsa on sijainnut 300m päässä asunnosta, mutta 
posti on määrännyt uuden paikan postilaatikolle 1 km päähän ____________ ja 
______________ risteykseen. Toinen mahdollinen paikka olisi ____________ 
ja __________ risteys. 

Viestintäviraston määräyksen 61 toisen luvun § 3 mukaan kohtuullinen matka 
postilaatikolle on enintään 500 metriä. Saman säädöksen mukaan matka voi olla 
enintään kilometri, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 

1) jakelureitiltä muuten jouduttaisiin poikkeamaan vain yhden
postinsaajatalouden tai – yhteisön postinjakelua varten;
2) kiinteistö ei sijaitse yleisesti tai ympärivuotisesti liikennöitävän tien
varrella;
3) tietä ei talviaikana aurata ja hiekoiteta niin, että se olisi postinjakeluautolla
liikennöitävissä; tai jos
4) postinjakeluauton kääntäminen tiellä ei ole mahdollista.

Jakelureitillä ei asu vakituisesti muita asukkaita. 

Virtasen ratkaisupyyntö, rakennustarkastajan vastinepyyntö postille sekä postin 
vastine jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että postilaatikko tulisi sijoittaa __________ ja 
____________ risteykseen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



ASIA

HAKIJAT

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖS

Jatkotoimenpiteet

Muut lupaehdot

Päätöksen antaminen

Toimenpideilmoitus

_
_
_
_

304-410-0___-0___
_
Koko tila
_
2220 m²
Ranta-asemakaava 01121999
1999
199 m²

Uuden tieliittymän rakentaminen asunnolle

Uusi liittymä tontilta tielle niin, että autolla pääsee ajamaan päärakennuksen 
eteen

Tiealueen omistaja on kuultu. Kuuleminen sekä luvan hakijan vastine 
esityslistan liitteenä.

Tiealueen omistajan huomautuksen mukaan hän ei anna lupaa puun 
kaatoihin. Lisäksi huomautuksessa mainitaan keskeneräisestä 
rikostutkinnasta, joka on kohdistunut huomautuksen tekijän maa-alueelta 
kaadettuihin puihin. Huomautuksen tekijä edellyttää, että liittymän kohdalla 
tehdään kasvillisuusarvon määritys ennen kuin tie rakennetaan.

Luvan hakijan vastineen mukaan liittymän rakentaminen tulisi tehdä 
kiireellisesti eikä se voi jäädä odottamaan kasvillisuusarvon määritystä. 
Tarkemmat syyt on eritelty liitteessä.

Hakemus
Todistus hallintaoikeudesta
Muu selvitys
Pääpiirustukset

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä.

Kun tieliittymä on valmistunut, voitte lähettää aloitus- sekä 
valmistumispäivämäärät sekä kuvan valmiista liittymästä sähköpostitse 
osoitteeseen meri-tuuli.ojala@kustavi.fi.  Merkitsettehän otsikkoon 
toimenpideilmoitusnumeronne.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.08.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.09.2019.

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen (3) 
vuoden kuluessa.

TOIMENPIDEILMOITUSKustavin kunta 
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0017-I 06.08.2019 § 129     142



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

_
_
_

304-408-0___-0___
_
_
15070 m²
Ei kaavaa
114 m²

Uuden 55 k-m2 vapaa-ajan asunnon rakentaminen.

Rakennuspaikalta puretaan olemassaoleva vapaa-ajan asunto. 
Rakentamisessa hyödynnetään olemassaolevia perustuksia.

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

Kunta on kuullut naapurit.

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

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

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

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.08.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0075-POI 06.08.2019 § 130      143



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

_
_

304-419-0___-0___
_
_
4470 m²
Ranta-asemakaava 120600§24
197 m²

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi.

Poikkeamista haetaan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi 
pysyvään asumiseen.

Kiinteistöllä on oma vesi- ja viemärijärjestelmä.

MRL 125 § 4 mom.

Kunta on kuullut naapurit.
Huomautuksessa on pyydetty kiinnittämään huomiota 
rakennuslupavaiheessa jäteveden käsittelyn sijaintiin tontilla. Huomautus 
jaetaan esityslistan liitteenä.
Muuta huomautettavaa poikkeusluvasta naapureilla ei ollut.

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.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.08.2019, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0076-POI 06.08.2019 § 131      144



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

_
_

304-414-0___-0___
_
_
4000 m²
Oikeusvaikutteinen yleiskaava 250515§27
71 m²

25 k-m2 vierasmajan rakentaminen.

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

Poikkeaminen MRL 72 § 1 mom.

Kuuleminen Naapurit on kuultu.

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Perustelut:
Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoituksen toteuttamiselle 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.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.08.2019, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 19-0077-POI 06.08.2019 § 132     145
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§133 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä: 

- Viranhaltijapäätökset nrot 1-4 ajalta 6.6.-30.7.2019.

- Leirimajan kauppakirja.

- Ely-keskuksen päätös poikkeuslupa koskien rauhoitettujen
lintujen häirintää VARELY/3509/2019.

- Ely-keskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamisesta VARELY/2289/2019.

- Rakennustarkastajan lupapäätökset 1.1.-30.6.2019.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 9/2019 

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:                112-115, 117-120, 122-124 ja 133 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:               116  
 
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:               116  
 
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 12.8.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen. Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 9/2019 

Valitusoikeus 

Valitusaika 

Valitusviranomainen 

Valituksen muoto ja 
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Hallintovalitus, pykälät:       127-132 

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 13.8.2019. 
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Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 9/2019 

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 6.8.2019 §121, §125 ja §126.   
 
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 13.8.2019:   
§121 Rannikon Merityö Oy. 
§125 Lining Oy.    
§126 Lining Oy.                  
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 12.8.2019.  
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