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Liikennemerkkien hakemus Lahdenrannantielle.  
Vok Kustavi osk esitys koskien Vok Kustavi osk:n vesiverkoston  
valvontaa.  
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Kunnan tonttien asettaminen myyntiin Huutokaupat.comin kautta.  
Tiirantien rivitalon kuntoraportti, valvonta ja jatkotoimet.                
Aloite sähköauton latauspisteestä. 
Eltelin yhteistyötarjous koskien valaistuksen uusimista  
Itärannantien alueella.   
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    Rak.la 7.4.2020 Liite §41 Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24§ 18 momentti.  
    Rak.la 7.4.2020 Liite §42 Liikennemerkkien hakemus Lahdenrannantielle.
    Rak.la 7.4.2020 Liite §43 Vok Kustavi Osk esitys, sähköpostikeskustelut ja pöytäkirjaote. 
    Rak.la 7.4.2020 Liite §44 Anomus vesivahingon aiheuttaman vesimaksun hyvittämisestä tai 

kohtuullistamisesta. 
    Rak.la 7.4.2020 Liite §46 Raksystems Insinööritoimisto Oy Tiirantien rivitalon kuntoraportti ja tarjous. 
    Rak.la 7.4.2020 Liite §47 Aloite sähköauton latauspisteestä. 
    Rak.la 7.4.2020 Liite §48 Eltelin yhteistyötarjous. 
    Rak.la 7.4.2020 Liite §52 Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirjat 3.3. ja 31.3.2020. 
    Rak.la 7.4.2020 Liite §52 Viranhaltijapäätös 3/2020. 
    Rak.la 7.4.2020 Liite §52 Tarkastuskertomus Kustavin vedenjakelualueen pisteistä. 

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 7.4.2020 

KOKOUSAIKA Tiistai 7.4.2020 klo 16.30 -19.20 

KOKOUSPAIKKA Teams-etäkokous. 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Skytén-Suominen Irja      puheenjohtaja 
Nummela Antti              jäsen 
Laine Marjut jäsen  
Herhi Kari         jäsen      §38-46 poistui klo 18.32 
Nieminen Kai  jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

Ääritalo Antti kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Lehtinen Jukka              kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo kunnanjohtaja 

ESITTELIJÄT §38-40, 42, 45 ja 49-52       Ojala Meri-Tuuli rakennustarkastaja                 
§41, 43-44 ja 46-48       Harri Jääskeläinen kiinteistöesimies   

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §38

ASIAT §:t 38-52

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

§39

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
15.4.2020 

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 9.4.2020 

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 14.4.2020.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
14.4.2020- 
15.5.2020 

Virka-asema           Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja   Niina Uotila 
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§38 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. 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  torstaina 9.4.2020, alkaen klo 9.00. 
 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Antti Nummela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§40 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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SALASSA PIDETTÄVÄ Julkisuuslaki 24 § 18. momentti 

§41 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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SALASSA PIDETTÄVÄ Julkisuuslaki 24 § 18. momentti 

 

  

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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SALASSA PIDETTÄVÄ Julkisuuslaki 24 § 18. momentti 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§42 LIIKENNEMERKKIEN HAKEMUS LAHDENRANNANTIELLE.   

Lahdenrannantien tiekunta on tehnyt aloitteen, jossa he hakevat lupaa 
seuraaville liikennemerkeille: 

• Tien eteläpäähän merkki no 312 moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo 
kielletty ja tekstillinen lisäkilpi; koskee läpiajoa Norpunniituntielle. 

• Tien pohjoispäähän merkki no 312 moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo 
kielletty ja tekstillinen lisäkilpi: koskee läpiajoa Vuosnaistentielle.” 

Yksityistielain 29 § mukaan ”tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, 
tieosakkaat voivat kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla 
tapahtuvan tien käytön muilta kuin tieosakkailta tai rajoittaa tien käyttöä. 
Tällainen kielto tai rajoitus ei ole esteenä tieosakkaan kiinteistölle kulkemiseen 
luvallisissa asioissa eikä estä tieosakasta taikka, jos osakkaat muodostavat 
tiekunnan, toimitsijamiestä tai hoitokuntaa antamasta edellä 28 §:ssä 
tarkoitettua lupaa tien tilapäiseen käyttämiseen, jos siihen on painavia syitä. 
Sellaisen tien käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta, jonka kunnossapitoa 
valtio tai kunta avustaa, säädetään 85 §:ssä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu 
kielto tai rajoitus on annettava tiedoksi asettamalla tien varteen asianmukainen 
liikennemerkki tai muu liikenteen ohjauslaite.”  
 
Yksityistielain 85 § 1 momentin mukaan, ” Jos valtio tai kunta tämän tai muun 
lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien 
kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi 
tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota 
avustus koskee.” Yksityistielain 85 2 momentin mukaan ”Jos muusta kuin 
tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa 
kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajalle tai liikenneturvallisuudelle, voidaan 
avustettavan tien käyttö kunnan suostumuksella muiden kuin tieosakkaiden 
hyväksi kieltää tai sitä rajoittaa taikka avustettava tie sulkea. Kunnan on 
pyydettävä ennen tällaisen suostumuksen antamista toimivaltaiselta elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselta lausunto.”                             

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan aloite sekä sen liitteenä olleet 
sijaintikartat esityslistan liitteenä.  

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:  
Rakennuslautakunta päättää, että Lahdenrannantielle voidaan asettaa läpiajon 
kieltävät liikennemerkit. Merkkien on oltava tieliikennelain mukaisia ja oikein 
asetettuja. Mikäli Lahdenrannantien tiekunta haluaa hakea yksityistieavustusta, 
tulee asia käsitellä uudelleen rakennuslautakunnassa, jolloin asiasta pyydetään 
ELY-keskuksen lausunto. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§43 VOK KUSTAVI OSK ESITYS KOSKIEN VOK KUSTAVI OSK:N VESIVERKOSTON
       VALVONTAA. 

VOK Kustavi Osk on tehnyt esityksen rakennuslautakunnalle, jossa he esittävät, 
että rakennuslautakunta päättäisi myöntää osuuskunnalle käyttöoikeudet 
Kustavin kunnan vesijohtoverkoston valvontajärjestelmään entisin ehdoin. 

Esityksen jälkeen rakennustarkastaja, kiinteistöesimies sekä ______ 
__________ ovat käyneet sähköpostikeskustelua koskien valvontaa. 

Rakennuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 6.8.2019 § 126, että veden- ja 
jäteveden kaukovalvonnan ohjelmisto päivitetään. Vanha ohjelmistoon ei ollut 
enää saatavissa tuotetukea, ja päivitys mahdollisti ohjelman suojatun etäkäytön.  
Rakennuslautakunta on myös päättänyt, että vesiosuuskunnat saavat halutessaan 
ostaa oikeuden suojattuun etäkäyttöön omien mittauspisteidensä osalta.  

Muutoksesta on tiedotettu vesiosuukunnille hyvissä ajoin, ja he ovat saaneet 
tarjouksen etävalvonnasta. Osuuskunnan edustajille järjestettiin infotilaisuus 
syksyllä 2019 ja paikalla oli VOK Kustavin edustaja.  

Kustavin kunnan vesijohtoverkkoon on tällä hetkellä liittynyt 12 
vesiosuuskuntaa, joilla on samalla tavalla mahdollisuus ottaa etävalvonta 
käyttöön. 

Kustavin kunnan vesijohtoverkossa on tällä hetkellä 468 liittymää (mukaan 
lukien kotitaloudet, yritykset, osuuskunnat ja kunnan omat liittymät).  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä VOK Kustavi Osk:n 
esitys, kooste sähköpostikeskusteluista sekä pöytäkirjanote rakennuslauta-
kunnan kokouksesta 6.8.2019 §126, jossa käsitellään kaukovalvontaa. 

Harri Jääskeläisen ehdotus: 
Rakennuslautakunta päättää, että 6.8.2019 §126 mukaisesti VOK Kustavi Osk 
voi halutessaan ostaa käyttöoikeuden etävalvontaan. Lisäksi rakennuslautakunta 
toteaa, että yhteistyötä tehdään vesiosuuskuntien kanssa jatkossakin ja 
havaituista poikkeamista ilmoitetaan osuuskunnille, kuten tähänkin asti. Lisäksi 
todetaan, osuuskunnat ovat vastuussa rakentamistaan verkoista ja niiden 
valvonnasta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§44 ANOMUS VESIVAHINGON AIHEUTTAMAN VESIMAKSUN HYVITTÄMISESTÄ TAI  
       KOHTUULLISTAMISESTA. 

Rakennuslautakunnalle on toimitettu anomus koskien vesivahingon aiheuttaman 
vesimaksun hyvittämistä tai kohtuullistamista. Heidän kiinteistössään on 
tapahtunut mittava vesivahinko, joka havaittiin 24.3.2020. Kiinteistö on 
jatkuvalämmitteinen ja vesi hankitaan Kustavin vesiosuuskunnalta. Kiinteistöä 
käytetään säännöllisesti. Myös talviaikana tarkistuskäyntejä tehdään 
säännöllisesti. Kiinteistön saunaan ja kylpyhuoneeseen oli vuotanut vettä jopa 
688 kuutiota. Vuodon syynä oli rikkoontunut lämminvesivaraaja, jonka ikä on 
noin 8 vuotta. Vuoto oli kestänyt useita päiviä, koska kuluneen veden määrä on 
huomattavan suuri. Kiinteistössä on täysarvovakuutus, mutta vakuutusehtojen 
mukaan ulosvaluva neste ei kuulu korvattavien asioiden piiriin. 

Yllä mainitut tekstit ovat anomuksesta. Lisäksi anomuksessa mainitaan, että 
heidän mielestään ”Kustavin kunnan vesivuotojen valvonta on ollut 
riittämätöntä, mikä on aiheuttanut mittavat vahingot kiinteistölle. Huomattavan 
poikkeava, myös yöllinen, veden kulutus olisi mielestämme tullut havaita 
aiemmin. Kunnan alueella yöllinen vedenkulutus on normaalisti hyvin vähäistä. 
Vuoto on ollut suurta ja jatkuvaa pitkän ajan. Kustavin kunnan puutteellinen 
vesivuotojen valvonta on aiheuttanut veden äärettömän suuren kulutuksen 
ennen vahingon havaitsemista. Vuoto olisi tullut riittävässä 
valvontaympäristössä havaita aiemmin. Saamiemme tietojen mukaan vuonna 
2020 vuotojen valvonta on heikentynyt huomattavasti tietojärjestelmä 
muutoksesta johtuen. Vaikka vuotovedet ovat päätyneet viemäriverkostoon, 
vesi on kuitenkin ollut puhdasta vettä, jolloin se ei ole aiheuttanut lisääntynyttä 
puhdistustarvetta jätevedenpuhdistamolla.” 

Lisäksi anomuksessa mainitaan seuraavasti: 

”Anomme Kustavin kunnalta vuodon aiheuttaman vesi- ja jätevesikustannusten 
hyvittämistä; myös osittainen hyvittäminen helpottaisi meidän vaikeaa 
tilannetta. Vesi- ja jätevesitaksojen mukaisesti (2,83 e + 3,35 e = 6,18 e/m3) 
vesimaksua kertyy vuotoveden osalta yhteensä 4.251 euroa.  Vahinko on 
mielestämme kohtuuttoman suuri kiinteistön yksityisille omistajille. Me ja 
sukumme olemme huolehtineet kiinteistöstä huolellisesti 1970-luvulta lähtien. 
Näiden vuosikymmenten aikana olemme tukeneet kuntaa mm. käyttämällä 
monien paikallisten yrittäjien palveluja. Toivottavasti kunta pystyy nyt 
vuorostaan auttamaan meitä tässä erittäin vaikeassa tilanteessa.” 
 
Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan anomus ja sähköpostikeskustelu 
esityslistan liitteenä. 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Kiinteistön omistajat ovat sopimussuhteessa VOK Kustavi Osk:n kanssa.  

VOK Kustavi Osk taas on sopimussuhteessa Kustavin kunnan kanssa. VOK 
Kustavi saa 30 % alennuksen vesi- ja jätevesimaksusta, jolloin osuuskunta 
maksaa 4,452 euroa/m3. 

Kustavin kunta on sopimussuhteessa Uudenkaupungin veden kanssa, joka 
laskuttaa Kustavin kuntaa vedestä sekä jätevedestä. 

Kustavin kunta ei ole ottanut VOK Kustavi osk:n verkon valvontaa 
hoidettavakseen. Tekninen toimi tarkkailee veden kulutustietoja ja on 
yhteydessä asiakkaisiin, mukaan lukien osuuskunnat, heti, kun on syytä epäillä 
vuotoa tai havaitaan poikkeamia. Vuotoajankohta osui samoille päiville, kun 
Suomen hallituksen linjausten myötä mökkiläisten määrän tiedettiin kasvaneen 
paljon Kustavin kunnan alueella. Lisäksi kunnan kriisitoiminta edellyttää myös 
vesihuollon puolelta toimenpiteitä, jotka veivät muiden kuntien tavoin myös 
Kustavin kunnan tekniseltä toimelta hetkellisesti enemmän resursseja juuri 
näinä päivinä, kun vuoto alkoi. Tämän vuoksi vuoto huomattiin Kustavin 
kunnan osalta myöhemmin kuin normaalioloissa. Vuotojen valvonnassa ei ole 
tapahtunut muutoksia aikaisempaan vuoden 2020 aikana Kustavin kunnan 
toimesta.  

Anomusta ei ole osoitettu VOK Kustavi Osk:lle, johon anomuksen tekijät ovat 
sopimussuhteessa.  
   

Harri Jääskeläisen ehdotus:  
Rakennuslautakunta päättää, että VOK Kustavi osk:lle voidaan hyvittää 
1.028,05 € sis. 24% alv sillä ehdolla, että VOK Kustavi edelleen hyvittää sen 
kiinteistön omistajalle. Korvauksen edellytyksenä on, että VOK Kustavi 
järjestää omavalvonnan kuntoon. 
 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§45 KUNNAN TONTTIEN ASETTAMINEN MYYNTIIN HUUTOKAUPAT.COMIN KAUTTA. 

 
Huutokaupat.com on tehnyt Kustavin kunnalle tarjouksen tonttien asettamisesta 
myyntiin.  

Huutokaupat.com ehdottaa, että myytävät tontit laitetaan myyntiin 0 euron 
lähtöhinnalla ja 100 euron minimikorotuksella. Myyjä pidättää oikeuden 
hyväksyä tai hylätä tehty korkein tarjous. Tonteille asetetaan kahden kuukauden 
myyntiaika Huutokaupat.com palvelussa. Varausmaksu tonteille on 2.000 
euroa, jota ei palauteta, mikäli kauppa peruuntuu muusta kuin kunnan 
ilmoittamasta syystä. Varausmaksu tulee maksaa 3 vuorokauden kuluessa 
huutokaupan päättymisestä, varausmaksulle ei makseta korkoa.  
Huutokaupat.comin palvelussa vieraillaan kuukausittain yli 4 miljoonaa kertaa, 
joka takaa myytäville kohteille valtakunnallisen näkyvyyden. 
Huutokaupat.comin myyntiprovisio on 2,5 %, vähintään 200 euroa 
(minimihinta) ja enintään 1.000 euroa. Kaikista ilmoitetuista kohteista 
veloitetaan vähintään minimihinta 200 euroa. Minimihinta veloitetaan, kun 
kohde on myyty, kohteesta tehty korkein tarjous on hylätty, kohde on peruttu tai 
kohteeseen ei ole tehty yhtään tarjousta. Myyntiprovisio lasketaan verottomasta 
myyntihinnasta (= hyväksytty korkein tarjous). Minimihinta lasketaan 
korkeimmasta tarjouksesta tai ns. lähtöhinnasta. 
     

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 
  

Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaksi tonttia asetetaan 
myyntiin Huutokaupat.com tarjouksen mukaisesti. Hallitus voi halutessaan 
määrittää tonteille alimman hyväksyttävän hinnan jo myynti-ilmoitukseen. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§46 TIIRANTIEN RIVITALON KUNTORAPORTTI, VALVONTA JA JATKOTOIMET. 

Raksystems Insinööritoimisto Oy on tehnyt kuntotutkimusraportin Tiirantie 2:n 
A-talosta rakenneavausten ja näytetuloksien pohjalta. Raportin johtopäätöksissä 
ja toimenpidesuosituksissa todetaan seuraavasti: 

”Ulkoseinän alaosien ja ikkunan alapuolisten osien kuntoa selvitettiin 
rakennusten riskeimmistä paikoista kahdeksalla rakenneavauksella. 
Materiaalinäytteiden laboratoriotutkimusten mukaan voidaan todeta, että 
ulkoseinän alaosissa on laajoja kosteusvaurioita. Kosteusvaurion aiheuttaja on 
maasta kapilaarisesti nouseva kosteus. Puutteellisesti asennettujen ikkunapeltien 
alla on vain paikallisia kosteusvaurioita, joiden korjauskustannukset ovat pienet.  
Ulkoseinärakenteessa on höyrynsulku, mutta sen liitoskohdat eivät ole täysin 
tiiviit ja höyrynsulun takaa on ilmayhteys sisäilmaan, joten 
asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan toimenpideraja ylittyy. 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan toimenpiderajan 
ylittymisenä pidetään mm. analyyseillä varmistettua normaalista poikkeavaa 
mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla, josta on ilmayhteys 
sisäilmaan ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta.  
Ulkoseinän alaosan rakenne tulee uusia kauttaaltaan erillisen 
korjaussuunnitelmaan mukaan, jossa muutetaan rakenne paremmin kosteutta 
kestäväksi ja estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan. Ennen 
korjaustöiden aloittamista suositellaan kiinnittämään huomiota myös 
rakennuksen ulkopuoliseen kosteudenhallintaan. Ulkoseinien alaosien 
purkutöiden yhteydessä suositellaan selvitettävän myös ikkunoiden vierustoja ja 
ulkoseinän yläosien kuntoa.” 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan kuntotutkimusraportti liitteineen ja 
tarjous kengityskorjauksen suunnittelusta esityslistan liitteenä.  

Oleellisimmat korjaustoimenpiteet, jotka tällä hetkellä ovat tiedossa, on 
yhteenvetona katon korjaus, rakennuksen salaojitus ja ulkoseinien alaosien 
korjaus.  

Harri Jääskeläisen ehdotus: 
Rakennuslautakunta päättää tilata kengityskorjauksen suunnitelman liitteenä 
olevan tarjouksen mukaisesti. Tiirantie 2 A rakennuksen korjaushanketta 
lähdetään viemään eteenpäin kokonaisuutena, jonka kilpailuttamiseen ja 
valvontaan otetaan rakennuttaja.  

 
Päätös:  Kari Herhi teki esityksen, ettei palkata rakennuttajaa, vaan tekninen toimi tekee 

kilpailuttamisen.  Samassa yhteydessä hän esitti osaa korjaustoimenpiteistä 
tehtäväksi vaihtoehtoisella tavalla.  Ehdotusta ei kannatettu.  

 
 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kari Herhi poistui kokouksesta klo: 18.32 ennen päätöstä. 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§47 ALOITE SÄHKÖAUTON LATAUSPISTEESTÄ. 
 

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen sähköautojen latauspaikasta 
Kustavin kunnan torille.  

Torin yhteydessä on kaksi sähkötolppaa, joihin olisi mahdollista sijoittaa auton 
latauslaitteisto. Latauslaite tulisi olla sellainen, että lataaja pystyy sovelluksen 
kautta maksamaan sähkön latauksen. Sähkötolpat sijaitsevat n. 10 metrin päässä 
ELY:n tien keskilinjasta, joten lupa tulisi varmistaa myös sitä kautta. 

   

Harri Jääskeläisen ehdotus:  

Rakennuslautakunta päättää, että pyydetään tarjous kahdesta auton 
latauspisteestä, jotka sijoitettaisiin torin yhteydessä oleviin sähkötolppiin. 
Lisäksi selvitetään, olisiko paikallisilla yrityksillä halua lähteä mukaan 
latauspisteiden yhteishankintaan. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi selvitetään myös mahdolliset muut 
sijoituspaikat latauspisteille toriympäristössä. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§48 ELTELIN YHTEISTYÖTARJOUS KOSKIEN VALAISTUKSEN UUSIMISTA ITÄRANNANTIEN  
       ALUEELLA.  

Caruna toteuttaa Kustavin kunnan alueella vuoden 2020 aikana ilmajohtojen 
maakaapelointia. Caruna on ehdottanut Kustavin kunnalle yhteistyötä, jonka 
myötä heidän kaivantoihin, olisi mahdollista samalla uusia kunnan 
katuvalaistuksen johtoja.  

Katuvalaistuksen johtimet olisi järkevää tässä yhteydessä uusia Itärannantien 
alueella, sillä alueen johtimet ja valaisintolpat joudutaan uusimaan 5 vuoden 
sisällä niiden huonokuntoisuuden vuoksi.  

Eltel toteuttaa Carunan hankkeen ja heidän kanssaan katselmoitu mahdollisia 
alueita yhteistyölle. Itärannantie muodostaisi hyvän kokonaisuuden 
yhteistyöhankkeelle. Kyseiselle alueelle ei ole uusittu led-valaisimia, joita 
tekninen toimin on määrärahoin asentanut kunnan alueelle. 

Eltelin kustannusarvio hankkeelle on n. 40.000,00 €. Tarjous sisältää 22 
valaisinpylvästä asennettuna. 

Hanketta ei ole mahdollista toteuttaa vuoden 2021 puolella.  

Vuosille 2021 ja 2022 on varattu tienvarsien perkaukseen ja valaistuksen 
uusimiseen investoinneissa yhteensä 30.000,00 €.  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan hankesuunnitelma ja kustannusarvio 
esityslistan liitteenä  

 

Harri Jääskeläisen ehdotus:  

Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hankkeen toteutusta 
varten määrärahan siirtoa 40.000,00 € vuodelle varavesisäiliölle varatusta 
määrärahasta. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

304-___-____-____
_

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos yhden asunnon taloksi.

Poikkeamista haetaan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi 
pysyvään asumiseen.
MRL 125 § 4 mom.

Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
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 §.

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 15.04.2020, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0018-POI 07.04.2020 § 49 59

__________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

LP-304-2020-00003

304-___-____-____
________
________
5650 m²
Ei kaavaa
194 m²

Puretaan vanha, huonokuntoinen 37 k-m2 saunarakennus. Rakennetaan 
tilalle yksikerroksinen, hirsirakenteinen 30 k-m2 saunarakennus.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksestä, jonka mukaan yli 25m k-m2 
saunarakennus tulisi sijoittaa 25 metrin päähän keskivedenmukaisesta 
rantaviivasta.

Uusi saunarakennus rakennettaisiin purettavan saunan tilalle, jonka 
etäisyys rantaviivasta on 15,5 metriä. Mikäli rakennusta siirretään 25 
metrin päähän rantaviivasta, rakennus nousee 2,2 metriä ylemmäs 
rinteeseen ja näkyy huomattavasti paremmin merelle. Lisäksi olemassa 
oleva puusto saataisiin säästettyä ja pihapiiri säilyisi yhtenäisenä.

Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Muu liite
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

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.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0031-POI 07.04.2020 § 50 60

___________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §.

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 15.04.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0031-POI 07.04.2020 § 50 61

___________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Sovelletut oikeusohjeet:



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

_

304-___-____-____

_______
4750 m²
Ei kaavaa
93 m²

25 k-m2 vierasmajan rakentaminen.

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.

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 §.

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 15.04.2020, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0032-POI 07.04.2020 § 51 62

______________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§52 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirjat
3.3.2020 ja 31.3.2020.

- Viranhaltijapäätös 3/2020.

- Tarkastuskertomus Kustavin vedenjakelualueen pisteistä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT Rak.ltk. 4/2020 

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:                38-41, 45, 47-48 ja 52 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                42, 43 ja 44        

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:                42, 43 ja 44 

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 14.4.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen. Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 4/2020 

Valitusoikeus 

Valitusaika 

Valitusviranomainen 

Valituksen muoto ja 
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Hallintovalitus, pykälät: 49 - 51 

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 15.4.2020. 

mailto:kustavi@kustavi.fi


Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 4/2020

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 7.4.2020 §46.  

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 15.4.2020:  

§46 Raksystems Insinööritoimisto Oy, ______________@raksystems.fi

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 14.4.2020. 

mailto:kustavi@kustavi.fi
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