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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 2.6.2020 klo 16.30 – 19.24 

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 
Nieminen Kai                                               jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Ääritalo Antti                                               kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Lehtinen Jukka                                             kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo                                                 kunnanjohtaja 
Lappalainen Pasi                §73                    kaava-asioiden asiantuntija 

ESITTELIJÄT §70-83                                                Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                  
                                                           Harri Jääskeläinen    kiinteistöesimies                                

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §70 

ASIAT §:t 70-83 

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

§71 

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
9.6.2020 

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 5.6.2020 

Allekirjoitukset 
 
 
 
Marjut Laine                              §70-78, §80-83 Kai Nieminen       §79 Kari Herhi 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  
asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.6.2020.  
 

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
8.6.2020- 
9.7.2020 

Virka-asema                                                           Allekirjoitus 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja                                          Niina Uotila 
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§70 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. 
 
 Antti Nummela ja Kai Nieminen ovat esteellisiä §79, sukulaissuhde, 

Antti Nummela on esteellinen §82, naapuruussuhde. 
  
 
  

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 5.6.2020, alkaen klo 9.00. 
 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Kai Nieminen.  
§79 kohdalla pöytäkirjan tarkastajana toimii Kai Niemisen tilalla Kari Herhi. 

 
Pöytäkirjan tarkastus on perjantaina 5.6.2020 klo 9.30 kunnanvirastolla. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§72 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja 

Päätös: 

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi. 

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.  
Lisäyksenä käsitellään kokouksessa §82 Poikkeaminen, _________. 

Harri Jääskeläinen ei ollut kokouksessa paikalla, joten Meri-Tuuli Ojala 
esittelee myös teknisen puolen esitykset ja ehdotukset. 

Pasi Lappalainen osallistuu §73 Takviikin asemakaava-asian esittelyosuuteen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§73 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN TAKVIIKIN ASEMAKAAVAN LUONNOSTA. 

Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Takviikin 
asemakaavan luonnoksesta. 

Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 304-410-1-7 Takviikki, 304-410-1-8 
Nokikana, 304-410-1-9 Tukkasotka, 304-410-1-10 Puna-sotka, 304-410-1-11 
Haapana, 304-410-7-25 Takvik (osa), 304-895-0-1924 Kustavi-Pleikilä 
yhdystie (osa) ja 304-410-876-2 Vesialue (osa). Suunnittelualueeseen kuulu 
myös Takviikintie, jota pitkin on kulku kaava-alueelle ja joka on tarkoitus 
osoittaa asemakaavassa katualueeksi. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 
noin 13 hehtaaria. 
 
Suunnittelutyön tavoitteena on asemakaavoittaa alueelle asumista (AO), neljä 
vapaa-ajan asunnon rakennuspaikkaa (RA), osoittaa alueella sijaitsevalle 
leirimajalle tarkoituksenmukainen tontti ja ratkaista alueen sisäinen liikennöinti. 

Suunnittelualueella sijaitsee leirikeskus (päärakennus ja majoitustila) kiinteistön 
304-410-1-7 Takviikki alueella, kolme vapaa-ajan asuntoa talousrakennuksi-
neen kiinteistöillä 304-410-1-9 Tukkasotka, 304-410-1-10 Punasotka ja 304-
410-1-11 Haapana sekä erillinen saunarakennus ja talousrakennus kiinteistöllä 
304-410-1-8 Nokikana. Rakennetut kiinteistöt on tarkoitus osoittaa 
asemakaavassa erillisiksi loma-asuntojen rakennuspaikoiksi. Suunnittelualueen 
ulkopuolinen ympäristö on pientalovaltaista omakotitaloaluetta. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Takviikissa noin 2 kilometrin päässä 
Kustavin kunnan keskustasta. Kaava-alue rajautuu lännessä meren rantaan. 
Rantaviivaa alueella on noin 600 metriä. Etelässä alue rajautuu Pleikiläntiehen. 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-
kaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua Varsinais-Suomen maakunta-
kaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). 
Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä 
asemakaavaa. 

 

Rakennuslautakunnalle jaetaan kaavamateriaali esityslistan liitteenä. 
Nosto Consulting Oy:n kaava-asiantuntija Pasi Lappalainen esittelee 
kokouksessa luonnosta. 

    
Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:  

Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei sillä 
ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi rakennuslautakunta pyytää 
huomioimaan suunnittelussa mahdollisuuden kaavamääräyksestä, jossa 
uudisrakentaminen velvoitettaisiin täyttämään ympärivuotisen asumisen 
kriteerit. 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§74 ANOMUS TAKVIIKIN YKSITYISTIEN OTTAMISESTA KUSTAVIN KUNNAN  
       HOIDETTAVAKSI. 

Takviikin tiehoitokunta on tehnyt aloitteen kunnanhallitukselle koskien 
Takviikin tiehoitokunnan tiealueen ottamista Kustavin kunnan hoidettavaksi. 
perusteluna anomuksessa on esitetty se, että Kustavin kunta on ostanut 
seurakunnalta Takviikintien päässä sijaitsevan seurakunnan leirimajan 
ympäröivineen alueineen ja laatimassa sinne asemakaavaa. Asemakaavan 
toteutuessa alueen käyttötarkoitus, liikennemäärät ja vaadittavat infrarakenteet 
tulevat merkittävästi muuttamaan, joka tarkoittaa myös tieverkon suurempaa 
kuormitusta. Anomuksessa on myös tuotu esille nykyisen tien huonokuntoisuus, 
kapeus sekä sijainti hyvin lähellä keskivedenkorkeutta.  

Takviikintien lisäksi tiehoitokunnalla on hoidettavanaan Takviikinrinne ja 
Takviikinkuja, joita esitetään tässä yhteydessä otettavaksi kunnan hoitoon.  

Lisäksi anomuksessa pyydetään kiinnittämään huomiota viemäriverkoston 
pumppuasemaan sekä vesijohtoverkoston sulkuventtiilikaivon sijaintiin 
Takviikintien ja Takviikinkujan risteysalueen tuntumassa. Kaivot sijaitsevat 
hyvin matalalla ja lähellä keskivedenkorkeutta, joka on ongelmallista veden 
noustessa. Lisäksi nykyisillä käyttömäärillä on aloitteen mukaan ollut 
havaittavissa ongelmia. Alueella on tekniikan sijoittamisen vuoksi tehty 
kaivuutöitä, joka on muodostanut alueelle vesitaskuja ja puusto on kärsinyt. 

Anomuksessa on tuotu esille, että ranta-alueelta on löytynyt erittäin harvinainen 
liuskalehtinen tervaleppä ja tämän puuyksilön kasvupaikka tulisi turvata 
jatkossakin. Lisäksi anomuksessa on pyydetty, että kevyen liikenteen väylän 
rakentamiseen keskustasta-alueelta Takviikkiin kiinnitettäisiin erityistä 
huomiota, sillä oletuksena on, että alueiden välillä tulee liikkumaan lapsia.  

Anomuksen lopussa on mainittuna: 
”Toivomme, että kunta ottaa hoitaakseen tämän koko Takviikin tiehoitokunnan 
alueen ja huomioi nämä esille tuodut muut asiat hyvissä ajoin kaavoituksen ja 
alueen kehittämisen edetessä. Tiehoitokuntana emme ota kantaa itse tonttien 
kaavoitukseen, niiden sijoitteluun, rakennusteholukuihin, käyttötarkoituksiin ja 
vst. seikkoihin. Jokaisella alueen asukkaalla on juridinen oikeus niihin asioihin, 
kun asia konkreettisesti etenee siihen vaiheeseen.” 
 
Aloite jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:  
Rakennuslautakunta toteaa, että mikäli asemakaava toteutuu, Takviikintie 
siirtyy kunnan hoitoon. Samassa yhteydessä päätetään Takviikinrinteen ja 
Takviikinkujan hoidosta. Alueelle on tilattu vesihuollon yleissuunnitelma. 
Rakennuslautakunta merkitsee toiveen kevyen liikenteen väylästä ja terva-
lepästä tiedokseen ja välittää tiedon kunnanhallitukselle ja kaavanlaatijalle. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§75 SIIRRETTÄVIEN RAKENNUSTEN LUPAKÄYTÄNTÖ. 

Rakennuslautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 päättänyt, että siirrettävä 
rakennus vaatii normaalin lupakäytännön mukaisen luvan, mikäli sitä pidetään 
paikallaan yli 3kk. Tapauksesta riippuen lupa voidaan vaatia haettavaksi myös 
lyhyemmälle ajanjaksolle. Poikkeuksena tästä on alle alle 15m2 
toimenpideilmoituksella luvitettavat rakennukset, jotka eivät tarvitse 
ilmoitusmenettelyä ollessaan siirrettäviä. 

Lupakäytäntöön on esiintynyt tarvetta tehdä tarkennusta.  

Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että pyörillä kulkeva puurakenteinen 
sauna, jota siirreltiin tilan alueella eri paikkoihin on rakennus. (31.12.2004, 
taltio 3529). Lisäksi KHO on linjannut, että 12 neliöinen saunalautta, jota 
pidettiin rannan tuntumassa, vastasi käyttötarkoituksensa, kokonsa, 
ulkonäkönsä, rakenteensa ja pysyvyytensä puolesta tavanomaista rantasaunaa. 
Se on KHO:n mukaan edellyttänyt viranomaisvalvontaa muun ohella 
maisemaan, turvallisuuteen, jätevesi- ja jätehuoltoon liittyvien seikkojen vuoksi. 
KHO:n mukaan kyseessä on näin ollen maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:ssä 
tarkoitettu rakennus, jonka rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Tähän 
nähden muita rakennelmia kuin rakennuksia koskevaa maankäyttö- ja 
rakennuslain 126 a §:n 1 momenttia ei asiassa sovelleta. 

MRL §126 mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai 
laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen 
seuraavasti: 3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan 
sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn 
(liikuteltava laite); 

MRL §129 mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että 
merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun 
toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen 
jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselle. 

MRA §61 mukaan rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, että jo olevaan 
asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen 
pienehkön muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen 
asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan lupamenettelyn asemesta 
ilmoitusmenettelyä.  

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös asemakaavassa osoitetun 
vastaavanlaisen talousrakennuksen rakentamista. 
 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Rakennuslautakunnan pöytäkirjaote 7.5.2019 §78 sekä KHO:n päätös 
lauttasaunasta jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:  
 
Rakennuslautakunta toteaa, että siirrettävä saunarakennus vaatii rakennusluvan 
koosta tai kiukaasta riippumatta. Siirrettävää talousrakennusta (5-15m2, ei 
tulisijaa) voi pitää rakennuspaikalla 3kk ilman ilmoitusmenettelyä. 
Talousrakennus tulee kuitenkin sijoittaa kaava-alueen ulkopuolella 
turvaetäisyydet, rantaetäisyydet ja rajaetäisyydet huomioiden ja kaava-alueella 
edellä mainittujen lisäksi kaavan mukaisesti.  
 

Päätös: Kari Herhi teki esityksen, että alle 15 neliöiset talousrakennukset, jotka eivät ole 
saunoja, eivät vaadi toimenpideilmoitusta ollessaan siirrettäviä. Jos alle 5-15 m2 
talousrakennus on paikallaan yli kolme vuotta, tulee talousrakennuksesta tehdä 
toimenpideilmoitus. 

 
 Antti Nummela teki vastaehdotuksen, että alle 15 neliöiset siirrettävät 

talousrakennukset, jotka eivät ole saunoja, eivät vaadi toimenpideilmoitusta 
ennen kuin ovat olleet paikalla yhden vuoden. Lautakunnan jäsenet kannattivat 
Antti Nummelan ehdotusta ja ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi. 

  Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. 

Siirrettäväksi talousrakennukseksi katsotaan sellainen, jossa ei ole kiinteää 
perustusta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§76 LAUSUNTOEHDOTUS KUNNANHALLITUKSELLE KOSKIEN MERIALUESUUNNITELMA- 
       LUONNOSTA. 

Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan 
päättäneet maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti pyytää luonnoksesta 
lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin 
suunnitelma olennaisesti liittyy. Kustavin kunnanhallitus on pyytänyt 
rakennuslautakunnalta lausuntoehdotusta koskien merialuesuunnitelma-
luonnosta. 
 
Merialuesuunnitelma on meriympäristön hyvää tilaa vaaliva, sinisen talouden 
toimintojen strateginen kehittämisasiakirja, jota havainnollistetaan kartalla. 
Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merialueiden arvoja ja nykyisten ja 
mahdollisten uusien toimintojen tulevaisuuden potentiaaleja ja niiden 
vaihtoehtoista sijoittumista koko Suomen merialueilla. Suunnitelma ei ole 
oikeusvaikutteinen, mutta sen välillisten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi 
sisältyvät suunnitteluprosessiin. Merialuesuunnittelu perustuu EU:n 
merialuesuunnitteludirektiiviin (2014/89/EU), joka on toimeenpantu 
kansallisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 8a). 

Merialuesuunnittelun tavoitteena on edistää merialueen eri käyttömuotojen 
kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 
meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. 

Merialuesuunnittelussa tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-
alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö sekä 
ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Suunnittelun 
kannalta olennaisiksi teemoiksi on tunnistettu myös kulttuuriperintö, 
meriteollisuus, kaivannaisala ja sininen bioteknologia. Merialuesuunnittelussa 
kiinnitetään huomiota myös maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen 
ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. 

Merialuesuunnitelman päivitys tapahtuu vähintään 10 vuoden välein. 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan materiaalit esityslistan liitteenä. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:   
 
Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntoehdotuksenaan kunnanhallitukselle,  
ettei sillä ole huomautettavaa merialuesuunnitelman luonnoksesta. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§77 JÄTELAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTOKSEN LUONNOS. 

  Kuntaliiton tiivistelmää lakimuutoksen luonnoksesta: 
   

”Jätelakiin ehdotetaan muutoksia useisiin pykäliin. Moni muutoksista koskee 
kuntia ja niiden jätehuoltotehtäviä. Keskeisimmät ehdotetut muutokset voidaan 
jakaa kolmeen merkittävimpään osakokonaisuuteen, jotka ovat 

  
1. Kierrätykseen kerättävien jätteiden (biojäte, pienmetalli, lasi-. kartonki- ja 
muovipakkaukset) erilliskeräysvelvoitteiden minimitason säätäminen 
jäteasetuksella 

 
a. Asumisessa kaikissa taajamien vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä tulee 
erillis kerätä em. hyötyjätteet 2 vuoden siirtymäajalla sekä 

b. Vastaavasti kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden 
erilliskeräys tulisi järjestää jokaiselta taajamassa tai asema- tai 
yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella 
sijaitsevaltakiinteistöltä viimeistään 1 vuoden siirtymäajalla, jos jätteitä syntyy 
asetukseen määritettyä viikoittaista kilorajaa enemmän. * 

 
c. Asumisen biojätteen erilliskeräysvaatimus kiristyy 3 vuoden kuluttua lain 
voimaantulosta jokaiseen asuinkiinteistöön yli 10 000 asukkaan taajamissa. 
Kotikompostointi voi korvata erilliskeräyksen.  

 
2. Jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmästä luopuminen kierrätykseen kerättä-
vien jätteiden osalta 2 vuodessa ja sekajätteiden osalta 5 vuodessa. Saostus- ja 
umpisäiliölietteen kuljetukseen ehdotetaan jäävän kaksoisjärjestelmä.  

3. Kunnille ja pakkausten tuottajille säädettävä velvoite järjestää pakkausjättei-
den keräys yhteistoiminnassa siten, että pakkausten tuottajat vastaavat 80 % 
koko pakkausjätehuollon kustannuksista.  
 
*Myös yrityksiä ja muita julkisia toimijoita kuin kuntia koskisivat yhdyskuntajätteiden 
erilliskeräysvelvoitteet. Lailla on siis merkitystä myös kunnissa olevien yritysten ja valtion tai 
seurakuntien jätehuollon järjestämiseen, vaikka niiden jätehuolto ei olekaan kuntavastuulla. 

Keskeisten muutosten arvioidut vaikutukset kuntien jätehuoltotoimintaan: 

• Kyse on kokonaisratkaisusta, jonka osaset ovat riippuvaisia toisistaan.  
Tällä ehdotetulla yhdistelmällä, ottaen huomioon lain säätämisen tavoitteet 
ja reunaehdot, on mahdollista saavuttaa kuntien kannalta pitkällä aikavälillä 
paras mahdollinen lopputulema. Järjestelmällä on mahdollista taata 
asukkaiden tasapuolinen kohtelu jätehuoltopalveluissa eri puolilla Suomea 
sekä lisätä kierrätystä ja nostaa ympäristönsuojelun tasoa.  
 

• Kuntien jätehuollon järjestämisen nykytilanne vaikuttaa laista johtuvien 
muutosten toimeenpanosta aiheutuvaan työmäärään kuntakentällä. 
Vaikutusta on sillä, millaiset ovat jätehuoltomääräysten 
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erilliskeräysvelvoitteet tällä hetkellä ja miten jätteenkuljetus on järjestetty. 
Yhteistoiminta pakkaustuottajien kanssa lakiin säädettävässä muodossaan 
on kaikille kuntien jätehuoltotoimijoille uusi asia, vaikkakin yhteistoimintaa 
on jo harjoitettu aiemminkin monessa eri muodossa muulla tavoin.  

 
• Kiristyvät erilliskeräys- ja kierrätysvelvoitteet lisäävät työpaikkoja 

jätealalla. YM:n teettämän selvityksen mukaan lakiehdotuksen 
jätteenkeräyksen ja käsittelyn nettotyöllisyysvaikutus asumisen jätehuollon 
muutoksista johtuen ovat noin 240-360 henkilötyövuotta. Jätteenkeräysajo-
neuvoja selvityksessä arvioidaan tarvittavan noin 92 kpl lisää.  

 
• Kotitalouksien lajittelumahdollisuudet helpottuisivat, kun palveluja tuodaan 

lähemmäksi kotia. Asuinkiinteistö voisi jatkossa tilata kaikki kiinteistö-
kohtaiset jätehuoltopalvelut ja asioida vain yhden tahon eli kunnan 
jätelaitoksen kanssa sen sijaan, että se asioisi kunnan, tuottajayhteisön ja 
kuljetusyrityksen kanssa.  

 
• Ehdotettu jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmästä luopuminen koskisi niitä 

kuntia, joissa on jätelain voimaan tullessa käytössä kiinteistön haltijan 
järjestämä jätteenkuljetus kaikissa tai joissakin jätelajeissa. Lakiehdotuksen 
mukaan kaikkien kuntien jätehuoltotoimijoiden tulisi jatkossa kilpailuttaa 
sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetukset viimeistään viiden (5) vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta (arvio 2026) ja muiden kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden (hyötyjätteet) kuljetukset viimeistään kahden (2) 
vuoden kuluessa lain voi-maantulosta (arvio 2023). Hyötyjätteille ehdotettu 
tiukempi siirtymäaika johtuu siitä, että siirtymäaika on synkronoitu 
erilliskeräysvelvoitteiden voimaan-tulon ja pakkaustuottajien kanssa 
tehtävän yhteistoimintavelvoitteiden alkamisen kanssa.  

 
• Lakiehdotukseen sisältyy uusia säännöksiä jätteenkuljetuksen julkisten 

hankintojen toteuttamiseksi siten, että markkinavuoropuhelua alan 
toimijoiden kanssa lisätään merkittävästi. Uusia säännöksiä on lisätty myös 
kilpailutusten toteuttamiseksi siten, että erityisesti pk-sektorin yritykset 
huomioidaan tarjouskilpailujen ehdoissa.  

 
• Jätelain muutoksella säädettäisiin kunnille ja pakkausten tuottajille 

yhteistoimintavelvoite pakkausjätteiden erilliskeräyksen järjestämiseksi. 
Pakkausten tuottajien ja kuntien olisi tehtävä pakkausjätteen erilliskeräystä 
koskeva sopimus yhteistoiminnasta ja kustannusten korvaamisesta 
viimeistään 30.6.2021, mutta sopimuksen mukaisia korvauksia tuottajien 
olisi maksettava kunnille 1.1.2023 alkaen. Kunnan tulee siirtää korvaus 
alentamaan kotitalouksien pakkausjätteiden kuljetuksesta perittäviä 
jätemaksuja. Tarkoituksena olisi, että pääasiassa järjestötasolla 
muodostettava ryhmä (mm. Kuntaliitto mukana) neuvottelisi  
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valtakunnallisen sopimuksen, johon kuntien jätehuollosta vastaavat tahot, 
joko kuntien yhteiset jätelaitokset tai kunnat, korvauksia saadakseen 
liittyisivät. Sopimukseen liittyviä kuntatoimijoita olisi noin 60. Norjassa on 
tehty vähän vastaava sopimus mm. muovipakkausten osalta. 
Neuvotteluprosessiin on tarkoitus osallistaa myös kuntatoimijoita.  

 
• Mikäli jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmä säilyisi, niin YM on esittänyt 

vaihtoehtona yhdyskuntajätehuollon päävastuunjaon uudistamista siten, että 
pakkausten tuottajien vastuuta jätehuollosta kasvatettaisiin merkittävästi ja 
kunnan vastuuta vastaavasti pienennettäisiin. Kuntien mahdollisuus toimia 
jätehuollossa heikkenisi tällöin oleellisesti - erityisesti nykyisillä kunnan 
järjestämän kuljetuksen alueilla, eikä kunnilla olisi enää minkäänlaista 
vaikutusvaltaa isoon osaan asuinkiinteistöjen jätehuollon järjestelyistä. 
Kuntaliitto pitää vaihtoehtoa erittäin huonona. Tällaisen muutoksen 
valmistelu vaatisi runsaasti aikaa, jota Suomella ei EU-tavoitteiden valossa 
ole. Tällöin poikettaisiin myös jätelain valmistelutyön alkuvaiheessa 
sovitusta reunaehdosta, että jätehuollon perusvastuunjakoon ei tässä 
vaiheessa puututa. ” 

 

Kustavin kunta on sopinut Kuntaliiton kanssa menettelystä, jossa kuntaliitto 
edustaa Kustavin kuntaa muiden mukaan lähteneiden kuntien ohella pakkausten 
tuottajia edustavan tuottajayhteisön ja kuntien välisen valtakunnallisen 
sopimuspohjan neuvotteluissa. 

Kuntaliiton materiaali jätelain ja eräiden muiden lakien luonnoksesta jaetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Luonnoksesta on mahdollista antaa ympäristöministeriölle lausunto. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:   
 
Rakennuslautakunta merkitsee luonnoksen tiedokseen, eikä sillä ole 
huomautettavaa luonnoksesta.  

 

      Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 

 

 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 2.6.2020 92 

§78 JÄTEHUOLLON MAKSUVAPAUTUSANOMUKSET VUODELLE 2020.

Kustavin rakennuslautakunta on 29.10.2019 §182, päättänyt jätehuoltomaksun 
kohtuullistamisesta 1.1.2020 alkaen seuraavasti:  
Asumiskelvottomat kiinteistöt saisivat hakemuksesta vapautuksen 
jätehuoltomaksusta ja jätehuoltomaksuvapautuspäätökset ovat voimassa siihen 
asti, kunnes tilanne ko. kiinteistöllä muuttuu. Kirjallinen hakemus on jätettävä 
rakennuslautakunnalle jätehuoltolaskun eräpäivään mennessä. 

Vuoden 2020 jätehuoltolaskun eräpäivä on ollut 18.5.2020. 

Kustavin kunnan tekninen toimi on tehnyt jätemaksuvapautuksia koskevista 
hakemuksista yhteenvedon käsittelyä varten. Edellytykset täyttäviä 
maksuvapautushakemuksia on tullut yhteensä 5 kappaletta.  

Anomusten yhteenveto jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan 
liitteenä. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 

Päätös: 

Rakennuslautakunta päättää, että 100% maksuvapautuksen saa kiinteistöt: 
304-___-_-___ ________, 304-___-_-__ _____________, 304-___-_-__ 
___________, 304-___-_-_ ___________ ja 304-___-_-___ __________.

Päätös on voimassa siihen asti, kunnes tilanne ko. kiinteistöllä muuttuu. 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



ASIA Rakennuslupa

HAKIJAT Kustavin Kalaranta Avoin yhtiö
Kivilinnantie 6, 23360 KUSTAVI

RAKENNUSPAIKKA 304-410-0003-0466
Kivilinnantie 6, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi VESI-PEKKA
Pinta-ala 13538 m²
Asemakaava Ei kaavaa
Rakennettu kerrosala 93 m²

TOIMENPIDE Määräaikainen saunarakennus poistetaan ja
tilalle rakennetaan uusi sauna.

Kantovesi.
Harmaat vedet ohjataan kivipesän kautta imeytyskenttään.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12813 1038497553 uudisrakennus

Rakennettava kerrosala 25 m²
Kokonaisala 25 m²
Tilavuus 73 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Riku Kalevi Latokartano
ARK-rakennussuunnittelija Riku Kalevi Latokartano

Kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Muu liite
Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Tutkintotodistus
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan seuraavin ehdoin;

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0063-R 02.06.2020 § 79 93

____________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



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 Tositteet purku- ja rakennusjätteen asianmukaisesta hävittämisestä esitettävä
loppukatselmuksen yhteydessä.

Työmaan tarkastusasiakirja on esitettävä katselmusten yhteydessä.

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.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kai Nieminen ja Antti Nummela poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.06.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 09.07.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 10.07.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 10.07.2023 mennessä ja saatettava loppuun
10.07.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0063-R 02.06.2020 § 79 94
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PÄÄTÖSKustavin kunta 
Rakennuslautakunta

02.06.2020 § 80 95

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24§ 10.momentti.

__________________________________________________________________________________
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ASIA Toimenpidelupa

HAKIJAT Vakka-Suomen Puhelin
Pohjoistullikatu 11, 23500 UUSIKAUPUNKI

RAKENNUSPAIKKA 304-410-0008-0003
Itärannantie 4, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi Itäranta
Pinta-ala 3758 m²
Asemakaava Asemakaava 29041992
Asemakaavan vuosi 1992
Rakennettu kerrosala 210 m²

TOIMENPIDE Maston rakentaminen ja vanhan maston purkaminen.

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n matkaviestintukiaseman 66 m korkean
ristikkorakenteisen maston vaihtaminen uuteen mastoon, jonka korkeus on
69 m. Tukiaseman uusimisella voidaan parantaa eri operaattoreiden
matkaviestinpalveluiden toimivuutta.

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Timo Petteri Pälli, rakennusinsinööri
RAK-rakennesuunnittelija Timo Petteri Pälli, rakennusinsinööri

Kuuleminen Naapurien kuuleminen on suoritettu kunnan toimesta lehti-ilmoituksena,
kunnan nettisivuilla sekä ilmoitustaululla.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Muu liite
Lausunto
Ote asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Muu selvitys
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Pääpiirustukset

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää toimenpideluvan seuraavin ehdoin;

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

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

- Loppukatselmus

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0067-T 02.06.2020 § 81 97
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PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.06.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 09.07.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 10.07.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on saatettava loppuun 09.07.2023 mennessä. Lupa raukeaa
mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0067-T 02.06.2020 § 81 98
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HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

_

304-___-____-____
_
_
32700 m²
Ei kaavaa
98 m²

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen.
Vanhan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vierasmajaksi. 
Vanha talousrakennus puretaan.

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

Kunta on kuullut naapurit.
Naapuri on antanut huomautuksen, jossa todetaan että he haluavat esittää 
eriävän mielipiteen poikkemisluvassa esitetysta vapaa-ajan asunnon 
paikasta tontilla. Huomautuksen mukaan näin toteutettuna ei toteudu loma-
asuntorakentamiselle suositeltava väljyys, kun suunnitellun 
uudisrakennuksen ja nykyisen vapaa-ajankiinteistömme väliseksi 
etäisyydeksi jää vain noin 20 metriä.

Naapurin toiveesta kiinteistöllä suoritettiin katselmus, jonka pöytäkirja 
jaetaan liitteenä. Liitteenä jaetaan myös huomautukset 
katselmuspöytäkirjaan.

ELY:n ja museoviraston kommentit hakemukseen jaetaan liitteenä.

Naapurin kuuleminen
Lausunto
Naapurin huomautus
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Muistio
Karttaote

Ehdotetaan lupaa hylättäväksi.

Rakennuslautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa.

Emätilan alueella on mitoitusrantaviivaa 0,1 km, jonka perusteella
rakennusoikeutta on n. 0,7 loma-asuntoyksikköä. Tilalla sijaitseva
asuinrakennus sijaitsee n. 140m päässä rantaviivasta.

MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä
laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta
rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se aiheuttaa
haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0058-POI 02.06.2020 § 82 99
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PÄÄTÖS Hakemus jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Rakennuslautakunta suorittaa katselmuksen kiinteistöllä.

Antti Nummela poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.06.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0058-POI 02.06.2020 § 82 100
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§83 TIEDOKSIANNOT.  
 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

 
- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja 

19.5.2020. 
 

- Sopimus Eltel ja Kustavin kunnan välinen varastoalue 
1.6.2020-31.3.2021. 

 
- Kustavin kunnan mukaan lähtö Kuntaliiton ehdotukseen 

25.5.2020. 
 

- Avi Valtionavustushakemuksen päätös 26.5.2020 
liikuntapaikkahanke. 

 
- Pienkonekeskus Kustavi Oy:n rakennuslupapäätös 26.5.2020. 

 
- Viranhaltijapäätökset 8.5., 25.5. ja 2.6.2020. 

 
 
 

 
 
Muut keskusteluissa esiin nousseet asiat: 
    

-Kiinteistön myyntiehdotus kunnalle. 
   -Saariston Jäädyttämön hankkeen eteneminen. 
   -Laituri Parattulassa. 
   -Kivimaan lähiliikuntapaikan suunnitelmat. 
   -Korpi-Arolan vesiosuuskunnan selvitys. 

-Kunnantalon peruskorjauksen ohjausryhmän seuraava    
 kokoontuminen. 
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OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 6/2020 

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:                70-77 ja 82-83 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                78           
 
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:                78 
 
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 8.6.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  
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MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 6/2020 
 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Hallintovalitus, pykälät: 79, 80 ja 81 
 
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 9.6.2020. 
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