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Pöytäkirjan nähtävillä 
pitäminen 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  

asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 

Puheenjohtaja 
Irja Skytén-Suominen 
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Rakennuslautakunta  18.8.2020     
  

KOKOUSAIKA Tiistai 18.8.2020 klo 16.37 - 18.57 

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 
Latokartano Riku                                         valittu rakennustarkastaja 

ESITTELIJÄT §89-106                                              Tuomi Meri-Tuuli     rakennustarkastaja                  
                                                           Jääskeläinen Harri     kiinteistöesimies                                

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §89 

ASIAT §:t 89-106 

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

§90 

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm  
25.8.2020 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 

Puheenjohtaja                                                  Pöytäkirjanpitäjä                        
 
 
 
Irja Skytén-Suominen                                     Meri-Tuuli Tuomi                          

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTAMINEN 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien allekirjoitukset) 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti lukuun ottamatta §:iä   
-- 
Tarkastusaika 
Kustavi 24.8.2020 

Allekirjoitukset 
 
 
 
Marjut Laine                                §89-95, §97-106 Kari Herhi      §96 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 24.8.2020.  
 

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
24.8.2020- 
24.9.2020 

Virka-asema                                                           Allekirjoitus 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja                                          Soili Ristimäki 
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§89 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. 
 
 Kari Herhi ja Riku Latokartano ovat esteellisiä §96 osalta. 
 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  maanantaina 24.8.2020, klo 9.00. 
 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Kari Herhi, 
lisäksi §96 osalta Kari Herhin esteellisyyden johdosta Antti Nummela.   
Pöytäkirjan tarkastus on maanantaina 24.8.2020 klo 9.00 kunnanvirastolla. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§91 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti ja lisättiin käsiteltäväksi §104 aloite 

koskien tuholaisten tuhoamia puita ja §105 muut kokouksessa keskustellut asiat. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§92 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2020 TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN     

TOTEUTUMINEN AJANKOHDALTA 30.6.2020. 
   

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien taloudellisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden toteumaraportin ajankohdalta 30.6.2020.  
 
Rakennuslautakunnalle lähetetään esityslistan liitteenä teknisen toimen 2020 
talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajankohdalle 30.6.2020.  
 

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle laaditun selvityksen teknisen 

toimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 30.6.2020. 
 
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§93 VALITUS KOSKIEN LAITURIA.

Kiinteistön 304-4__-_-___ omistaja on lähettänyt rakennuslautakunnalle 
kirjeen, jossa vaatii naapurikiinteistöä 304-4__-_-___ poistamaan kiinteistön 
304-4__-_-___ vesialueelle tekemän laiturin. Laiturin kokonaispituus on 
kokonaisuudessaan kirjeen mukaan noin 15 metriä.

Kiinteistön _:___ omistajan vastineen mukaan laiturin pituus on 7,4 metriä. 
Rantaan on vastineen mukaan rakennettu vuonna 2009 rantaterassi ja 
rantaterassin sekä laiturin väliin on asennettu kulkusilta (joka sijaitsee maan 
päällä). Lisäksi vastineessa on kerrottu, että laiturin kohdalta vesialue kuulu 
määräalaan 304-4__-_-___-____.  

Kirje, vastine, kuvat laiturista sekä ilmakuva kiinteistön rajoineen jaetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Kiinteistörekisterin mukaan vastineen määräala on lakannut vuonna 2004. 
Määräala on kuulunut nykyiselle kiinteistön omistajalle (304-4__-___-___).  

Ilmakuvan perusteella laituri on rakennettu siten, että sen alkuosa on kiinteistön 
_:___ alueella ja suurin osa laiturista on kiinteistön __:___ alueella. Laituri 
ulottuu rantakivistä n. 7,5 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 
Rakennusjärjestyksen mukaan rakennuslupa vaaditaan, jos laituri on 10 metriä 
tai siinä on yli 5 venepaikkaa. Laituri jää alle tämän määräyksen.  

Vesilain §5 mukaan rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvettaan 
varten oikeus sijoittaa rannan edustalle vesistöön, vaikka hän ei ole vesialueen 
omistaja tai osakas, veneen kiinnityspaalu tai -poiju taikka rakentaa rantaansa 
toisen vesialueelle ulottuva laituri, venevaja tai muu näihin verrattava 
rakennelma. Oikeuden edellytyksenä on, että rakennelman tekeminen tai 
käyttäminen ei edellytä 3 luvun 2 tai 3 §:n nojalla lupaa ja se voi tapahtua 
tuottamatta vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa. Tällaista 
oikeutta ei kuitenkaan ole erityiseen käyttöön otetulla vesialueella. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että laituria ei tarvitse poistaa eikä se vaadi 
toimenpidelupaa. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§94 SALASSA PIDETTÄVÄ JULKISUUSLAKI §24 18 mom. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§95 ALOITE KOSKIEN ENGISHOLMIN LAITURIN PAIKALLE JOHTAVAA PISTOTIETÄ.

Entinen laiturialue ja sille johtava pistotie sijaitsevat Kustavin kunnan 
omistamalla kiinteistöllä Venevalkama 304-403-5-24. 

______________ on tehnyt aloitteen, jossa tiedustelee kunnan suunnitelmia 
kyseiselle alueelle. Entisen laiturin paikalle johtavalle tielle on aloitteen 
mukaan ollut tänä keväänä ja kesänä poikkeuksellisen paljon liikennettä 
(onkijat ja veneenlaskijat). Aloitteessa ehdotetaan, että jos mitään erityistä ei ole 
alueelle suunnitteilla, niin voisiko liikenteen rajoittamiseksi sulkea pistotien 
puomilla. 

Aloite, karttaote sekä kunnanhallituksen päätös laiturialueesta 28.8.2017 jaetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, ettei puomia asenneta, sillä alueella on käyttöä ja 
alue on tärkeä kunnalle, sillä se mahdollistaa merelle pääsyn. Aluetta tullaan 
mahdollisesti kehittämään jatkossa. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§96 TOIMENPIDELUVAN 19-0014-T MUUTOSKUVAT. 
 

Rakennuslautakunta on 2.4.2019 §65 myöntänyt toimenpideluvan  
Kustavin Länsikylän Isoluodon laiturihoitokunnalle yhteislaiturin uusimiselle.  
 
Laiturista on toimitettu muutoskuvat rakennusvalvontaan. 
 
Muutoskuvissa laituri on hieman eri kulmassa verrattuna alkuperäiseen laituriin. 
Lisäksi muutoskuvissa on vaihdettu aisapaikat kokonaisuudessaan siten, että ne 
ovat vain toisella puolella laituria. Meren puoleiset paalut on suunnitelmissa 
esitetty jätettäväksi paikalleen laiturin suojaksi. Lahden puoleiset paalut 
poistetaan. 

   
Päivitetty asemapiirros, hakemus, sen liitteet sekä päätös jaetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 
 

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn asemapiirroksen 

muutoskuvana edellyttäen, että kaksi rantaa lähinnä olevaa tolppaa poistetaan. 
Muutoskuviin pyydetään vielä hyväksyntä vesialueen omistajalta. 
 
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 
 
 
Kari Herhi ja Riku Latokartano poistuivat kokouksesta  
esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

_________________

304-4__-0___-0___
_____________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
_____________
3448 m²
Ei kaavaa
13 m²

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen

Kiinteistöllä on aikaisemmin ollut asuinrakennus, joka on purettu tulipalon 
vuoksi. Kiinteistölle rakennettaisiin loma-asunto sekä siihen liittyviä 
piharakennuksia.

Kiinteistölle on valmis tieyhteys. Kiinteistö liitetään vesijohtoverkostoon ja 
harmaat vedet käsitellään erillisen suunnitelman mukaan. Kiinteistölle tulee  
kuivakäymälä ja jätehuolto järjestetään kunnan vaatimusten mukaisesti.

Naapurit on kuultu, ei huomauttamista

Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Ote peruskartasta.

Rakennuslautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.

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.

Suunnittelutarveratkaisu voidaan myöntää hakemuksen mukaisen 
rakennusten rakentamiseksi sillä hanke
1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle.
2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä.
3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden
turvaamista.
4. ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä ei aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kaikille myönnetyille suunnittelutarveratkaisuille on haettava rakennuslupa.

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

Kustavin kunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0099-SUU 18.08.2020 § 97 120

___________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Suunnittelutarveratkaisuun tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

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

Kustavin kunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0099-SUU 18.08.2020 § 97 121

___________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



ASIA

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Rakennuslupa

_____________

304-4__-0___-0___
________________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
__________
9452 m²
Ei kaavaa
155 m²

Saunarakennus

Rakennuslautakunnan poikkeamispäätös 4.2.2020 §17, 20-0012-POI.

Poikkeamispäätöksen mukaan vanha 33 k-m2 venevaja, joka sijaitsee 8 
metrin päässä rannasta, voidaan muuttaa saunarakennukseksi.

Venevajan rakenteet ja perustukset ovat osoittautuneet sellaisiksi, ettei niitä 
voidakkaan hyödyntää saunarakennukseen. Lupaa haetaan vanhan 
venevajan purkamiselle ja uuden saunarakennuksen tekemiselle samalle 
paikalle. Saunarakennuksen etäisyys keskiveden korkeudesta olisi 
lyhimmillään 8m ja kosteudelle alttiit rakenteet +2.2m yläpuolella.

Rakennuksen paikka, muoto ja ulkomitat säilyvät poikkeamisluvan 
mukaisina. Ulkoisena muutoksena katolle rakennetaan savupiippu saunan 
hormia varten. Ulkoseinien laudoitus ja väritys tulevat olemaan vanhan 
rakennuksen näköiset. Rakennus perustetaan pilareiden päälle kalliota 
vasten. Rakennukseen tulee kantovesi ja pesuvedet johdetaan 
rakennettavaan imeytyskenttään.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12858 103868394B uudisrakennus

2051 101851822M purku

Rakennettava kerrosala 33 m²
Kokonaisala 33 m²
Tilavuus 86 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Esa Pekka Kristian Siusluoto, insinööri
ARK-rakennussuunnittelija Henrik Michael Drufva, arkkitehti

Kuuleminen Naapurit on kuultu poikkeamisluvan yhteydessä

Liitteet Valtakirja
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
ELY:n tai kunnan poikkeamispäätös
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0100-R 18.08.2020 § 98 122

_____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

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

- Rakennepiirustukset

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

- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Elementtivalmisteisten hormistojen asennuksessa noudatetaan valmistajan
ilmoittamia ja tyyppihyväksyntäpäätöksessä esitettyjä asennus- sekä
etäisyysohjeita.

Vesijohdottomissa kiinteistöissä ns. harmaat pesuvedet voidaan johtaa ja
imeyttää maaperään riittävälle etäisyydelle (yleensä väh. 15 m) vesistöstä.

Mikäli kiinteistöllä tehdään myöhemmin muutoksia, joilla on vaikutusta
talous-jätevesien määrään tai laatuun, tulee jätevesijärjestelmä tarpeen
mukaan uusia niin, että se täyttää muuttuneiden olosuhteiden vaatimukset.
Jätevesijärjestelmän muutoksesta tulee tällöin laatia suunnitelma ja siitä on
tehtävä toimenpideilmoitus rakennusvalvontaan.

Rakennukseen on asennettava sähköverkkoon kytketty
palovaroitinjärjestelmä.

Tositteet purku- ja rakennusjätteen asianmukaisesta hävittämisestä esitettävä
loppukatselmuksen yhteydessä.

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

Lasipintojen osalta on huomioitava Ympäristöministeriön asetus
rakennuksen käyttöturvallisuudesta.
Lasituksissa, joihin on vaara törmätä, käytetään karkaistua tai laminoitua
turvalasia. Lasituksissa, joiden rikkoontuminen aiheuttaa henkilön
putoamisvaaran, käytetään laminoitua turvalasia (esim.ikkuna tai lasikaide).

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0100-R 18.08.2020 § 98 123

_____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Ulkoportaat on varustettava käsijohteilla, tarvittaessa kaiteilla ja
pääportaiden askelmien nousu saa olla enintään 180 mm ja etenemä
vähintään 270 mm. Terassit varustettava määräysten mukaisilla kaiteilla,
mikäli pudotus > 500 mm.

Rakennus on varustettava kiinteillä talotikkailla, lapetikkailla ja tarvittaessa
kulkusillalla savuhormin nuohousta / huoltoa varten.

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää rakennustyön työmaapäiväkirjaa.
Työmaan tarkastusasiakirja on esitettävä katselmusten yhteydessä. Vastaava
työnjohtaja voi suorittaa erikseen sovittaessa rakennekatselmuksen.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuslautakunnan myöntämään rakennuslupapäätökseen tulee hakea
lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 24.09.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 25.09.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 25.09.2023 mennessä ja saatettava loppuun
25.09.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0100-R 18.08.2020 § 98 124

_____________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



HAKIJA 

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi 
Pinta-ala 
Asemakaava

TOIMENPIDE 

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

_________________ 

304-4__-0___-0___
_________
_________
3957 m²
Ranta-asemakaava 130317§10

Vierasmaja

Rakennus sijoittuu kaavassa osoitetun vierasmajan rakennusalan 
ulkopuolelle. Kattokaltevuus alittaa kaksi astetta kaavamääräyksen, jonka 
mukaan sen tulisi olla 30-35 astetta. Katto toteutetaan huopakatteena. 
Kokonaisrakennusoikeus ylittyy 5 k-m2.

Poikkeamisesta on pyydetty ELY-keskuksen sekä alueellisen vastuumuseon 
lausunto. Rakennuslupavaiheessa tulee vielä kuulla alueellinen 
vastuumuseo. Lausunnot jaetaan esityslistan liitteenä.

Naapurit on kuultu, ei huomauttamista.

Naapurin kuuleminen
Lausunto
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.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0098-POI 18.08.2020 § 99 125

______________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



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

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0098-POI 18.08.2020 § 99 126

__________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Päätöksen antaminen



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00148

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

____________
____________

304-4__-0___-0___
__________
_________
2020 m²
Ei kaavaa
90 m²

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen. Paikalta puretaan vanha vapaa-ajan 
asunto.

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.

Lisäksi poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksestä, jonka mukaan vapaa-
ajan asunnon etäisyys rantaviivasta tulisi olla vähintään 25m. Saaren koosta 
ja mallista johtuen kyseinen sijoittelu ei ole mahdollista.

Ei kuultavia naapureita

Muu pääpiirustus
Todistus hallintaoikeudesta
Valokuva
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

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.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0101-POI 18.08.2020 § 100 127

_____________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

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

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0101-POI 18.08.2020 § 100 128

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi 
Pinta-ala 
Asemakaava

TOIMENPIDE 

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen 

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

LP-304-2020-00149

________________

304-4__-0___-0___
__________
_________
4040 m²
Maakuntakaava

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitaloksi.

Lähellä on ennestään vakituista asumista noin 500 m kuusi omakotitaloa. 
Kustavin palvelut ovat 12 km päässä. Oma kaivo sekä tuleva kunnan vesi. 
Kuivakäymälä, biolan harmaavesisuodatin. Rakennus on varusteiltaan ja 
mukavuuksiltaan omakotitalotasoinen.
Rakennuksessa ei ole sisä wc:tä vaan biolanin kompostoiva ulko wc. 
Peseytyminen tapahtuu pihasaunassa minkä vesi puhdistetaan biolanin 
harmaavesisuodattimen kautta.

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

Naapurit on kuultu poikkeamishakemuksen 17-8-POI yhteydessä. Naapurit 
tulee kuulla uudelleen rakennuslupavaiheessa.

Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

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.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0102-POI 18.08.2020 § 101 129

_____________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Luvan voimassaolo

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2020, 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

Lupatunnus 20-0102-POI 18.08.2020 § 101 130

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Päätöksen antaminen



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00085

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

____________
____________ 

304-4__-0___-0___
_________
________
21050 m²
Ei kaavaa
99 m²

Pientuulivoimalan rakentaminen

Generaattori on tarkoitus asentaa 6 mteriä korkean maston päähän. 
Generaattorin paino 8 kg ja roottorin halkaisija on 1,3m.  Masto on 
malliltaan 50mm halkaisijaltaan olevaa "liikennemerkkitolppaa", joka on 
tuettu kolmella vaijerilla maahan. Generaattori näkyy merelle ainoastaan 
lounaasta lännen kautta luoteeseen näkyvällä sektorilla. Muista suunnista se 
jää metsän latvuksen katveeseen.

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.

Ei kuultavia naapureita

Muu pääpiirustus
Todistus hallintaoikeudesta
Luonnos
Julkisivupiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

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.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0103-POI 18.08.2020 § 102 131

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Luvan voimassaolo

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2020, 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

Lupatunnus 20-0103-POI 18.08.2020 § 102 132

Päätöksen antaminen

____________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00139

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi 
Pinta-ala 
Asemakaava 
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

______________ 
______________

304-4__-0___-0___
___________
___________
13300 m²
Ranta-asemakaava 03051994
174 m²

Vapaa-ajan asunnon laajentaminen.
Laajennetaan olemassa olevaa vapaa-ajan asuntoa uudella saunalla. 
Rakennuksessa oleva vanha sauna puretaan ja sen paikalle sijoitetaan 
ruokailutila. Laajennukseen sijoitetaan sauna, suihku, pukuhuone ja 
jäädyttävä käymälä. Vanha takka ja piippu olisi tarkoitus purkaa ja 
rakentaa uusi tilalle.

Poikkeamista haetaan ranta-asemakaavasta. Kaavan mukaan kyseiselle 
rakennuspaikalle saa sijoittaa enintään 100 k-m2 vapaa-ajan asunnon, 
enintään 30 k-m2 varastorakennuksen ja enintään 25 neliöisen 
saunarakennuksen.
Maasto-olosuhteiden vuoksi saunan rakennusalalla on 41 k-m2 vapaa-ajan 
asunto, jota on jälkeenpäin laajennettu 23 k-m2. Lisäksi vapaa-ajan 
asunnolle on myönnetty edellämainittujen lisäksi 10 k-m2 laajennuslupa 
2016. Kerrosalaa on yhteensä myönnetty 74 k-m2. Nyt vapaa-ajan asunnon 
yhteyteen haluttaisiin tehdä sauna, joka sijoittuu saunan rakennusalan 
ulkopuolelle, ja osittain (n.4 k-m2) rakennuspaikan ulkopuolelle. Vapaa-
ajan asunnon yhteyteen sijoittuva sauna olisi 17 k-m2.

Naapuri on kuultu, ei huomauttamista

Naapurin kuuleminen
Muu pääpiirustus
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Valokuva
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

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.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0104-POI 18.08.2020 § 103 133

____________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



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 25.08.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

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

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0104-POI 18.08.2020 § 103 134

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.PÄÄTÖS

_____________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 18.8.2020  135 

§104 ALOITE KOSKIEN TUHOLAISTEN TUHOAMIA PUITA.

__________ on tehnyt aloitteen koskien puutuholaisten hävittämistä. Aloitteen 
mukaan kiinteistöllä 304-4__-___-___ on kuluneen kesän aikana iso määrä 
mäntyjä muuttunut ruskeiksi. Syyksi on paljastunut todennäköisesti 
Okakaarnakuoriainen, jolloin kaikki puut tulisi kaataa ja hävittää polttamalla. 
Aloitteessa hän pyytää kunnan apua ongelman hoitamiseen ja rahoittamiseen, 
sillä hänen tietojensa mukaan näin on toimittu myös Maskussa ja Naantalissa. 
Asiassa pitäisi aloitteen mukaan toimia nopeasti, ettei tuholainen pääsisi 
leviämään enempää.  

Rakennustoimistoon on tullut myös toinen yhteydenotto koskien mahdollisesti 
tuholaisia sisältävistä puista kiinteistöllä 304-4__-___-___. 

Puiden kaadosta on pyydetty kustannusarviota metsänhoitoyhdistyksen kautta. 
Alueella on ranta-asemakaava. 

Aloite jaetaan esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää merkitä aloitteen tiedokseen ja toteaa, ettei kunta 
osallistu puiden kaato/hävityskustannuksiin ilman valtion velvoittamaa 
ohjeistusta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta toteaa, että yksittäiset 
kuolleet puut ovat maanomistajan vastuulla. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 18.8.2020  136 

§105 MUUT KOKOUKSESSA KESKUSTELLUT ASIAT

-Pientuulivoimaloiden luvittaminen ranta-alueella ja ranta-
asemakaava-alueilla

-Kivimaan asiointilaiturin ja sen ympäristön siistiminen

-Sekajätepisteille asennettavat lajitteluohjekyltit

-Asuinhuoneiston sijoittaminen teollisuuskiinteistöön

-Kivimaan palovenelaiturin muutostyöt

-Kiinteistöesimiehen poissaolon ajaksi kiinteistönhoitaja

-Kahden omakotitalon sijoittaminen samalla AO-tontille

-Laiturirasiteasia

-Käyttöoikeussopimus koskien venepaikkaa Kappelinrannantien
kylärannassa

-Poikkeamislupahakemus 20-0058-POI

-Kärtyntien lunastustoimituksen täytäntöönpano

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



 
KUSTAVIN KUNTA   Kokouspäivä   Sivu 
Rakennuslautakunta   18.8.2020   137 
 
 
§106 TIEDOKSIANNOT.  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

 
- Rakennustarkastajan lupapäätökset 1.1.-30.6.2020. 

 
- Ympäristöministeriön päätös VN/7642/2020-YM-1 2.4.2020. 

 
- Sopimus telekaapeleiden ja komponenttien sijoittamisesta 

25.5.2020. 
 

- Maanmittauslaitoksen päätös enklaavien siirrosta 18.6.2020. 
 

- Lännen Omavoiman sähköliittymäsopimus kioski 
rakennelmaan 26.6.2020-31.12.2021. 

 
- Johtoalueen käyttöoikeussopimukset 22.- ja 26.6.2020. 

 
- Aluehallintoviraston päätös 248/2020 Vuosnaisten 

yhteyslauttalaiturin uusiminen ja valmistelulupa 30.6.2020. 
 

- Ely:n lausunto Takviikin asemakaava luonnoksesta 2.7.2020. 
 

- Tukes tarkastuskertomus kenttätarkastus 3.7.2020. 
 

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4737/1/18 koskien 
Varesniemen ranta-asemakaavaa 6.7.2020. 

 
- MeriTaito Oy turvalaitteiden kevättarkistus 14.7.2020. 

 
- VARELY/2944/2018 päätelmä 22.7.2020. 

 
- Kehakeskuksen maksatuspäätös Salmniitun yksityistie 

tienparannus 4.8.2020. 
 

- Johtoalueen käyttöoikeussopimus 2020-2165 12.8.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 8/2020 

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:                  89-92, 95-96 ja 105-106 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                  93 ja 94 ja 104         
 
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:                93 ja 94 ja 104 
 
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 24.8.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  
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MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 8/2020 
 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Hallintovalitus, pykälät: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 
 
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  
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Oikeudenkäyntimaksu 
 
 
Pöytäkirja 

 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää  
 
Kustavin kunnan rakennustoimistosta:  
Keskustie 7  
23360 Kustavi  
sähköposti: kustavi@kustavi.fi 
puhelin:       02-842 6600 
 
Rakennustoimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo: 8:15 – 16:00. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 25.8.2020. 
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