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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 1.12.2020 klo 16.14 – 17.47 

KOKOUSPAIKKA Kustavin kunnantalon kokoushuone. 
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 
Niemi Niiro tai Englund Frans                     nuorisovaltuuston edustaja 
                                         

ESITTELIJÄT §171-173 ja 178-188                              Latokartano Riku rakennustarkastaja                  
§174-177                                                Nerjanto Jari kunnanrakennusmestari                          

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §171 

ASIAT §:t 171-188 

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

§172 

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm  
8.12.2020 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 

Puheenjohtaja                                                  Pöytäkirjanpitäjä                        
 
 
 
Irja Skytén-Suominen                                     Riku Latokartano                          

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTAMINEN 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien allekirjoitukset) 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti lukuun ottamatta §:iä   
-- 
Tarkastusaika 
Kustavi 4.12.2020 

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 7.12.2020.  
 

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
7.12.2020- 
7.1.2021 

Virka-asema                                                            Allekirjoitus 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja                                           Soili Ristimäki 
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§171 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 
 

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

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 4.12.2020, alkaen klo 9.00. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Antti Nummela. 
Ajankohdaksi sovittiin perjantai 4.12.2020 klo 9.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§173 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§174 LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN. 
 

Rak.la 3.11.2020 §167 Koulun pihapiiriin suunnitellulle lähiliikuntapaikalle on haettu 23.12.2019 
Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Hankkeelle on 
myönnetty 26.5.2020 avustusta 45.500,00 euroa. Avustuksen käyttöaika on 
1.1.2020 – 31.12.2022. Avustuskohteen rakennustöille on haettu 27.10.2020 
jatkoaikaa rakennustöiden aloittamiselle, jonka määräpäivänä on ollut 
avustuspäätöksessä 31.10.2020. Lisäaikaa on haettu 31.12.2020 asti. 

Lähiliikuntapaikka: 

- Monitoimikaukalo tekonurmella ja jäähdytyslaitteistolla 
- Huoltokontti (jäähdytyslaitteisto) 
- Varastorakennus 
- Leikkivälineet 

Rakennushanke sisältää lähiliikuntapaikan tarvitsemat maanrakennustyöt, 
vesihuollon, sähköistyksen ja valaistuksen sekä kiinteät rakenteet ja välineet. 

Lähiliikuntapaikka on suunniteltu liitteiden mukaisesti koulun pihapiiriin. 
Kaukalo sijoittuu osin keskuspuiston alueelle, josta joudutaan poistamaan 
puustoa ja louhimaan kalliota. Pihan poikki kulkeva kaukolämpöputki 
siirretään kiertämään monitoimikaukalo (mahd. kanaalilouhinta). 

Lähiliikuntapaikasta on laadittu yleissuunnitelmat (FCG) ja 
pohjarakentamisolosuhteet on kartoitettu (SM Maanpää Oy). 

Kaukalo sijoittuu osin puistoalueelle, osin koulun ja urheilutalon 
kaavatonteille. Lisäksi kaukalon ympäristön maanrakennustyöt ulottuvat osin 
kunnan omistamalle viereiselle kiinteistölle. Lähiliikuntapaikan lupahakemus 
on laitettu vireille ja otetaan käsittelyyn päätöksenteon jälkeen. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä yleissuunnitelmat ja tilata SM Maanpää 
Oy:ltä monitoimikaukalon rakentamisen toteutussuunnitelmat. 
Rakennuslautakunta päättää, että urheilupaikalle voidaan hakea 
toimenpidelupaa suunnitelmien mukaisesti. Rakennuslautakunta päättää, että 
rakennuspaikan raivaustyöt pyritään aloittamaan viimeistään joulukuussa, 
mikäli avustuspäätökselle myönnetään haettu lisäaika. 

 

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Kari Herhin vastaehdotus: Rakennuslautakunta päättää, ettei se hyväksy esitettyjä yleissuunnitelmia 

huonosti käyttötarkoitukseen soveltuvan rakennuspaikan vuoksi. 
Rakennuslautakunta huomauttaa, että lähiliikuntapaikan monitoimikaukalon 
sijainti ja koko ovat tärkeitä yksityiskohtia, joihin liittyvä päätös tulee tehdä 
rakennuslautakunnan kokouksessa ennen uuden yleissuunnitelman laatimista. 
Rakennuslautakunta huomauttaa myös, että hanketta tulee edistää jatkossa vain 
teknisen toimen sisäisesti. 
 

Päätös: Kari Herhin vastaehdotusta kannattivat Antti Nummela, Kai Nieminen ja 
Marjut Laine. Irja Skytén-Suominen kannatti rakennustarkastajan ehdotusta. 

 Rakennuslautakunta päättää ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi seuraavaan 
kokoukseen. 

 

Rak.la 1.12.2020 Rakennuslautakunta katselmoi lähiliikuntapaikan mahdollisen sijainnin ennen 
kokouksen alkua.  
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että koulun pihapiiriin suunniteltava 
monitoimikaukalo muutetaan uusiin yleissuunnitelmiin 40,0 x 20,0 metrin 
suuruiseksi ja sijaintia muutetaan siten, että monitoimikaukalo sijoittuu piha-
alueen suuntaisesti, pääosin urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueelle. YU-kaavatontilla sijaitsevaa avokalliota louhitaan tarvittavilta 
osin, jotta puistoalueen metsä voidaan säilyttää pääosin ennallaan. 
Aluehallintoviraston avustukselle haetaan tarvittava jatkoaika. 
Rakennuslautakunta päättää tilata yleissuunnitelmien muutossuunnitelmat sekä 
toteutussuunnitelmat SM Maanpää Oy:ltä. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§175 SUOTORPAN PÄIVÄKODIN TEHOSTETTU SIISTIMINEN.   

 
Sos.la. 15.10.2020 §130 Suotorpan päiväkodissa on ollut tarkoitus toteuttaa tehostettua siistintää 

korona-aikana. Varsinais-Suomessa on todettu viruksen olevan nyt 
kiihtymisvaiheessa. Päivittäiseksi siistimisajaksi on sovittu ennen korona-aikaa 
1,5 tuntia päivässä, ja tehostetuksi siistimisajaksi on sovittu korona-aikana 4 
tuntia päivässä. Elokuun lopun jälkeen on toteutunut tästä sovitusta kuitenkin 
vain 1,5 tuntia päivässä. Asiasta on käyty neuvotteluja viranhaltijoiden välillä. 

 
 Ehdotus:  Sosiaalilautakunta pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä 

siistijämitoituksesta, ja sen mahdollisuuksista toteuttaa tehostettua siistimistä 
päiväkodissa kunnan sisäisillä järjestelyillä. Jos järjestelyt ei nykyisillä 
resursseilla ole mahdollisia, Suotorpan päiväkodin tehostettu siistiminen 
hoidetaan ostopalveluna. 

 
Muutettu ehdotus:  Sosiaalilautakunta pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä 
siistijämitoituksesta, ja sen mahdollisuuksista toteuttaa tehostettua siistimistä 
päiväkodissa kunnan sisäisillä järjestelyillä. Jos järjestelyt ei nykyisillä 
resursseilla ole mahdollisia, selvitetään ostopalveluratkaisun 
kustannusvaikutukset ja asia käsitellään uudelleen sosiaalilautakunnassa 
saatujen selvitysten perusteella. 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaan. 
 

Rak.la 3.11.2020 Kustavin kunnan sosiaalilautakunta on pyytänyt rakennuslautakunnalta 
selvitystä Suotorpan päiväkodin siistijämitoituksesta.  

Teknisen toimen laitoshuoltaja noudattaa työssään vuonna 2019 laadittua 
siivousmitoitusta, jossa on määritelty päiväkodin resursseiksi 8h/vk. Tämä 
vastaa 21 % teknisen toimen laitoshuoltajan säännöllisestä työajasta. 

Mitoituksesta on pyritty joustamaan siten, että päiväkodin siivouksessa 
voitaisiin saavuttaa tehostetun siistimisen tavoite. Tavoitetta ei ole ollut 
mahdollista saavuttaa nykyisillä henkilöresursseilla ilman, että laiminlyödään 
teknisen toimen laitoshuoltajan muiden rakennusten siistimistä. Tehostettu 
siistimistavoite koskee kaikkia ko. laitoshuoltajan työkohteita. 

Rakennustarkastajan, sosiaalijohtajan ja vs. päiväkodin johtajan yhteisessä 
neuvottelussa ei ole löydetty toimivaa ratkaisua tehostettuun siivoukseen. 
Kustavin kunnalla on laitoshuoltajia/siistijöitä teknisellä toimella, 
koulutoimella ja sosiaalitoimella. 

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Rakennustarkastaja, sosiaalijohtaja ja palvelukeskuksen sairaanhoitaja ovat 
keskustelleet mahdollisuudesta toteuttaa päiväkodin tehostettu siivous 
toimialojen yhteistyössä. Rakennustarkastaja ja sosiaalijohtaja ovat päättäneet 
kutsua koolle kokouksen Kustavin kunnan laitoshuollosta. Kokoukseen on 
tarkoitus kutsua rakennustarkastaja, sosiaalijohtaja, koulutoimen 
laitoshuoltajan lähiesimies sekä vs. päiväkodin johtaja. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta toteaa, että koronapandemia on aiheuttanut resurssivajetta 
laitoshuoltoon. Rakennuslautakunta katsoo, että toimialojen välinen yhteistyö 
on välttämätöntä asian ratkaisemiseksi kunnan omilla resursseilla ja päättää 
odottaa laitoshuollon kokouksen lopputulosta päätöksenteon tueksi.  

 Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

Rak.la 1.12.2020 Kustavin kunnan laitoshuoltoa koskeva kokous pidettiin 12.11.2020. 
Kokoukseen osallistui Riku Latokartano, Kati Rekola, Matti Blomroos, Jenni 
Leppänen sekä Tuula Leino. 

 Kokouksen lopputulemana on, että sosiaalitoimen laitoshuoltajan työajan 
muutos täysipäiväiseksi mahdollistaa siivouksen yhteistoiminnan. Todettiin, 
että teknisen ja sosiaalitoimen laitoshuoltajat toteuttavat Suotorpan päiväkodin 
siivouksen yhdessä siten, että työvuorot jaetaan toimialojen välillä. Muutos 
nykytilanteeseen tehdään sosiaalitoimen laitoshuoltajan sijaisen aloittaessa 
työtehtävät. 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. Rakennuslautakunta lisää, että Suotorpan päiväkodin
 muutettua siivousjärjestelyä jatketaan vain korona-ajan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§176 KUSTAVIN KUNNAN LAITOSHUOLLON ORGANISAATIOMUUTOS. 

Kustavin kunnan toteuttamaa asuin- ja palvelukiinteistöjen laitoshuoltoa 
toteutetaan tällä hetkellä sisäisesti, Kustavin kunnan suorassa palveluksessa 
olevilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla. Laitoshuollon erillisten 
organisaatioiden kokonaisuus koostuu laitoshuoltajista ja kunkin toimialan 
esimiesorganisaatioista. Kunnalla on kolme vakituisessa työsuhteessa olevaa 
laitoshuoltajaa, jotka toimivat kukin eri toimialan alaisuudessa (tekninen toimi, 
sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi). 

Laitoshuoltajan tehtäväkenttään kuuluu mm. tilojen siivous, rakennusten 
kunnon jatkuva seuranta, tekstiilien puhtaanapito (esim. vuodehuolto), 
kiinteistöjen sisäinen jätehuolto, siivousvälineiden ja -aineiden tilaukset sekä 
muut tilojen jokapäiväiseen käyttöön ja viihtyvyyteen liittyvät, vaihtelevat 
työtehtävät.  

Laitoshuoltajat toimivat kukin osastoillaan huomattavan oma-aloitteisesti ja 
itseohjautuvasti, jolloin lähiesimiehet vastaavat kukin lähinnä laitoshuoltajien 
pakollisista esimiestehtävistä. Keskinäisesti vastaavien työtehtävien 
jakautuminen usealle toimialalle tuo pienessä organisaatiossa huomattavasti 
turhaa henkilöstöjohtamisen tarvetta ja haasteita henkilöstöhallinnon 
toteuttamiseen. 

Laitoshuollon toteuttaminen yhden toimialan kokonaisuutena tuo joustavuutta 
henkilöstöhallintoon sekä paremmat mahdollisuudet sopeutua lyhyen 
aikajakson muutoksiin, mikä vähentää ulkopuolisen työvoiman tarvetta. 

Laitoshuolto on osa rakennusten jatkuvaa ylläpitoa ja hoitoa, minkä vuoksi 
voidaan tehtäväkokonaisuuden katsoa soveltuvan luontevammin teknisen 
toimialan alaisuuteen. 

Laitoshuollon organisaatiomuutosta on käsitelty toimialojen välisessä 
kokouksessa 12.11.2020. Esitys on valmisteltu teknisen ja sosiaalitoimen 
toimialajohtajien yhteistyössä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kustavin kunnan 
laitoshuoltajat siirretään teknisen toimen alaisuuteen. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§177 KESKUSKEITTIÖN RUOKAKULJETUKSET. 

 

Rak.la. 3.11.2020 §155 Sosiaalijohtaja on esittänyt, että rakennuslautakunta tutkisi mahdollisuutta 
Kustavin kunnan ruokakuljetusten palauttamisesta teknisen toimen henkilöstön 
työtehtäviin. Ruokakuljetukset toimitetaan palvelukeskuksen keskuskeittiöstä 
Kivimaan koululle, Jaalakotiin sekä Suotorpan päiväkodille (ml. urheilutalo).  

Ruokakuljetukset ovat siirtyneet keskuskeittiön henkilökunnan työtehtäviin 
tekniseltä toimelta teknisen toimen henkilöstömuutosten yhteydessä 1.6.2019. 
Tilanne on tältä osin jälleen muuttumassa, kun määräaikainen 
kiinteistönhoitaja saadaan palkattua. 

Kustavin kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvittavaa kalustoa tai ajoneuvoja 
ruokakuljetusten hoitamiseen, vaan ruokakuljetukset tapahtuvat 
palvelukeskuksen keittiön työntekijöiden henkilökohtaisilla ajoneuvoilla. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää pyytää toimialan johtajia pitämään asiasta 
kokouksen tarvittavien lisäselvitysten vuoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

Rak.la. 1.12.2020 Ruokakuljetuksien järjestämistä sivuttiin 12.11.2020 pidetyssä Kustavin kunnan 
laitoshuoltoa koskevassa kokouksessa, johon osallistuivat Riku Latokartano, 
Kati Rekola, Matti Blomroos, Jenni Leppänen sekä Tuula Leino. Kokouksessa 
ei löydetty selkeää ratkaisua ruokakuljetusten toteuttamiseen. 

 Kokouksessa todettiin, että kunnalla on tarve kuljetuksiin soveltuvalle 
henkilöautolle, jolla voitaisiin hoitaa ruoka-, henkilö-, tavara- ja 
tekstiilikuljetuksia. Kokoukseen osallistujat totesivat yhteisesti, että 
kuljetuskalustolle on tiukat kriteerit turvallisuus- ja hygieniavaatimusten osalta. 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää tehdä kustannusarvion tarvittavasta kalustosta ja 
selvittää henkilöresurssin tarpeen tilanteessa, jossa ruokakuljetukset siirrettäisiin 
tekniselle toimelle.  
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§178 KALANMYYNTIVAUNUN SIJOITTAMINEN KUNNAN MAA-ALUEELLE. 

T:mi Juhon Kala on tiedustellut mahdollisuutta sijoittaa kalanmyyntivaunu 
Kustavin kunnan omistamalle kiinteistölle Kaakkuri (304-410-3-351). 
Myyntivaunun alalta kuorittaisiin pintamaata ja tuotaisiin kalliomursketta 
pohjarakennekerrokseksi. Myyntivaunua säilytettäisiin kiinteistöllä Kaakkuri 
myyntisesongin ajan. 

 Myyntivaunun väliaikainen sijoittaminen ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 
mukainen luvanvarainen toimenpide, mikäli myyntivaunua ei kytketä 
vesilaitoksen verkostoon. 

Myyntivaunu sijoittuisi kiinteistön Sale Majakka (304-410-3-430) rajan 
välittömään läheisyyteen. Rakennustarkastaja on todennut T:mi Juhon Kalan 
edustajalle, että sijoittamiselle tarvitaan suostumus Turun Osuuskaupalta. Turun 
Osuuskauppa on todennut puoltavansa myyntivaunun sijoitusta ja odottavat 
kunnan sijoittamislupaa oman päätöksentekonsa tueksi. 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää valtuuttaa rakennustarkastajan myöntämään T:mi 
Juhon Kalalle sijoittamisluvan kalanmyyntivaunulle kiinteistölle Kaakkuri 
(304-410-3-351), kun hakija on toimittanut Turun Osuuskaupan suostumuksen. 
Rakennuslautakunta toteaa, että mikäli myyntivaunun varustelumuutos 
edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan, tulee hakijan hakea 
lupa ennen ko. luvanvaraista toimenpidettä.  
 

Päätös: Rakennuslautakunta päättää, ettei se myönnä tai valtuuta rakennustarkastajaa 
myöntämään kyseistä sijoittamislupaa. Rakennuslautakunta katsoo, ettei 
lähivirkistysalueeksi asemakaavassa merkitylle alueelle tule sijoittaa 
käyttötarkoitusta tukematonta toimintaa. 
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§179 LAUSUNTOKUULUTUS VESIENHOIDOSTA JA TULVARISKIEN HALLINNASTA. 

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä alueelliset ELY-
keskukset ovat pyytäneet 2.11.2020 Helsingin Sanomien kuulutusosiossa 
ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien 
laadinnasta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toimittanut lausuntopyynnön 
myös suoraan Kustavin kunnalle. 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta toteaa, että Kustavin ympäristönsuojeluviranomaisena 
toimii Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. 
Rakennuslautakunta päättää olla antamatta omaa lausuntoa. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



Sähköinen asiointitunnus

ASIA

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

LP-304-2020-00284

Rakennuslupa

Koko tila

5120 m²
Ei kaavaa 250515§27
2015
114 m²

Vapaa-ajan asunnon laajentaminen, julkisivu- ja tilamuutos sekä 
jätevesijärjestelmän rakentaminen.

Vapaa-ajan asunnon laajennus (kuisti muutetaan sisätiloiksi), kerrosalan 
lisäys 16k-m2.
Julkisivumuutos (ikkunajaon ja -koon muutoksia)
Tilamuutokset
Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 1034 101629090R laajennus

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 16 m²

Rakennettava kerrosala 16 m²
Kokonaisala 16 m²
Tilavuus 40 m³

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Erkki Juhani Koivusalo, rakennusinsinööri
ARK-rakennussuunnittelija Erkki Juhani Koivusalo, rakennusinsinööri

Lisäselvitys Jätevedet; wc-vesille umpitankki ja harmaille vesille suodatusjärjestelmä

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet Naapurin suostumus
Muu pääpiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0171-R 01.12.2020 § 180 232
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- Rakennustyön vastaava työnjohtaja
- KVV työnjohtaja

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

- Aloitusilmoitus
- Jätevesijärjestelmän katselmus
- Hormikatselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Vastaavan työnjohtajan tulee täyttää työmaan tarkastusasiakirjaa, joka on
esitettävä katselmusten yhteydessä.

Rakennuksessa on suoritettava sähköasennusten käyttöönottotarkastus, siitä
on laadittava pöytäkirja ja se on
esitettävä rakennustarkastajalle viimeistään käyttöönottokatselmuksen
yhteydessä.

Rakennuksen käyttövesiverkostot on koepaineistettava, koestuksesta on
laadittava pöytäkirja ja se on esitettävä rakennustarkastajalle viimeistään
käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Rakennukseen on asennettava sähköverkkoon kytketty
palovaroitinjärjestelmä.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 07.01.2021.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 08.01.2021.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 08.01.2024 mennessä ja saatettava loppuun
08.01.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Jäljellä

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

5934 m²
Ranta-asemakaava 12071977
150 m²
109 m²

Vierasmajan 25k-m2 rakentaminen

25 m²
16 m²

Suunniteltu rakennus sijoittuu rakennuspaikalle.

Poiketaan ranta-asemakaavasta.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Hakemus
Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

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 08.12.2020, jolloin sen katsotaan 
tulleen asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00286

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Jäljellä

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

8230 m²
Ranta-asemakaava 05011993
130 m²
86 m²

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi 
asuinrakennukseksi.

0 m²
44 m²

Poiketaan ranta-asemakaavasta.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Hakemus
Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

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 08.12.2020, jolloin sen katsotaan 
tulleen asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Purettava kerrosala
Jäljellä

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

LP-304-2020-00249

34900 m²
Ranta-asemakaava 090320§7
320 m²
30 m²

Talousrakennuksen rakentaminen

15 m²
0 m²
290 m²

Talousrakennuksessa WC- ja suihkutilat sekä tekninen tila.

Rakennus sijoittuu ranta-asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Lausunto
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

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 08.12.2020, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00311

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Purettava kerrosala

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ehdotuksen perustelut

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

3800 m²
Oikeusvaikutukseton yleiskaava
58 m²

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen.

100 m²
43 m²

Olemassa oleva vapaa-ajan asunto puretaan, rakennus sijoittuu osin samalle 
rakennuspaikalle.

MRL72§ Mukainen suunnittelutarve.
Poiketaan rakennusjärjestyksestä (etäisyys rantaviivaan 15m).

Naapurin vapaa-ajan asunnon omistaja kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Kiinteistön maastonmuodot määrittelevät merkittävästi rakennuksen 
sijaintia. Rakennettaessa lähemmäs rantaviivaa rakennus sopeutuu 
maastoon. Jyrkkärantainen kiinteistö.

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 08.12.2020, jolloin sen katsotaan 
tulleen asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00303

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Purettava kerrosala

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

5028 m²
Ei kaavaa
64 m²

Venevajan rakentaminen.

80 m²
64 m²

Olemassa oleva venevaja puretaan, rakennus sijoittuu pääosin samalle 
paikalle.

Poiketaan rakennusjärjestyksestä (etäisyys rantaviivaan).
Kiinteistöllä ei ole asuinrakennusta (lisämaa).

Hakemus
Naapurin kuuleminen
Ote alueen peruskartasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

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 08.12.2020, jolloin sen katsotaan 
tulleen asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Purettava kerrosala

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

6100 m²
Ei kaavaa
192 m²

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi 
asuinrakennukseksi.

0 m²
0 m²

Muut kiinteistön omistajat kuultu kirjeitse.

Ei ranta-asemakaavaa, MRL§72.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Hakemus
Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Karttaote
Selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

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 08.12.2020, jolloin sen katsotaan 
tulleen asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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§187 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- Kunnanrakennusmestarin viranvastaanottoilmoitus
10.11.2020.

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan
pöytäkirja 17.11.2020.

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 17.11.2020
päätös §104 Romu Urpo Oy:n ympäristöluvan jatkoaika
koskien kiviaineksen murskausta kiinteistöllä 304-413-1-146.

- Laituri selvityspyyntöön vastaus 23.11.2020.

- Viranhaltijapäätökset 23.-26.11.2020.

- Tiedustelu maa-alueista 19.11.2020.

- Vuosnaisten vesijohdon vuoto.

- Vuosnaisten vesinäytteet.

- Rak.la 3.11.2020 §157 liittyen lisäselvityksen lisäys.

- Rakennustoimisto suljettuna 19.12.2020 - 6.1.2021 välisenä
aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§188 MUUT ASIAT.

- Keskustelu vuoden 2021 investoinneista.

- Rakennuslautakunta ehdottaa, että tekninen toimi kartoittaisi
mahdollisuutta ulkoistaa Kustavin kunnan vuokra-asuntojen
isännöinti ja mahdollisesti yhtiöittää vuokra-asuntotoiminta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT Rak.ltk. 12/2020 

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:                  171-173, 175-179 

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

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:          

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:           kustavi@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 7.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

mailto:kustavi@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen. Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 12/2020 

Valitusoikeus 

Valitusaika 

Valitusviranomainen 

Valituksen muoto ja 
sisältö 

Oikeudenkäyntimaksu 

Pöytäkirja 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 
Hallintovalitus, pykälät: 180 - 186 

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. 
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: 8.00-16.15 

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

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: 9:00 – 15:00. 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 8.12.2020. 

mailto:turku.hao@oikeus.fi
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Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 12/2020

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 1.12.2020 §174  

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 8.12.2020:  

§174 SM Maanpää Oy.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.12.2020 
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