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          Rak.la 26.6.2020 Liite §87 1) Rakennuslupahakemus, karttaote ja pelastuslaitoksen lausunnot. 
          Rak.la 26.6.2020 Liite §87 2) Rakennuslupahakemuksen pääpiirustukset. 
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          Rak.la 26.6.2020 Liite §88 3) Metsähallituksen MH 3477-2020-1 Tutkimuslupa 10.6.2020   
                                                          äyriäistyöryhmälle Metsähallituksen suojelualueille. 
          Rak.la 26.6.2020 Liite §88 4) Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja 16.6.2020. 
          Rak.la 26.6.2020 Liite §88 5) Viranhaltijapäätös 17.6.2020. 
 
 
 
 
 
 

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 Perjantai 26.6.2020 klo 15.00 – 15.10 

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 
 

ESITTELIJÄT §84-88                                                Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                  
                                                           Jääskeläinen Harri     kiinteistöesimies                                

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §84 

ASIAT §:t 84-88 

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

§85 

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm  
30.6.2020 

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 29.6.2020 

Allekirjoitukset 
 
 
 
Antti Nummela                                                Marjut Laine                                                     

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  
asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.6.2020.  
 

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
29.6.2020- 
30.7.2020 

Virka-asema                                                           Allekirjoitus 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja                                          Niina Uotila 
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§84 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. 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  maanantaina 29.6.2020, alkaen klo 9.00. 
 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Laine ja Antti Nummela.   
Pöytäkirjan tarkastus on maanantaina 29.6.2020 klo 9.00 kunnanvirastolla. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§86 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ASIA Rakennuslupa

HAKIJAT Pienkonekeskus Kustavi Oy
Rahintie 276, 23360 KUSTAVI

RAKENNUSPAIKKA 304-428-0004-0010
Rahintie 276, 23360 KUSTAVI
Määräala

Kiinteistön nimi Arola
Pinta-ala 218036 m²
Asemakaava Ei kaavaa
Rakennettu kerrosala 7043 m²

TOIMENPIDE Teollisuushalli, joka koostuu varasto- ja toimistotiloista

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12840 103860931L uudisrakennus

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 1721 m²

Rakennettava kerrosala 1721 m²
Kokonaisala 1721 m²
Tilavuus 15790 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Toni Esko Ilmari Tupala, diplomi-insinööri
ARK-rakennussuunnittelija Toni Esko Ilmari Tupala, diplomi-insinööri

Poikkeus Haetaan erikseen vapautusta väestönsuojan rakentamisesta. Väestönsuojan
rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia
rakentamiskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen
rakentamiskustannuksiin.

Kuuleminen Naapurit on kuultu, ei huomauttamista

LAUSUNNOT

Lausunnon antaja Lausuntopyyntö hallirakennuksesta/Kustavi
Lausuntopvm 15.06.2020
Lausunnon tulos ehdollinen
Sisältö Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomainen on tutustunut

kohteen päivitettyihin suunnitelmiin. Varsinais-Suomen pelastuslaitos
puoltaa lupaa muutetuilla suunnitelmilla seuraavin ehdoin:

Tämä lausunto ei korvaa aikaisemmin annettua lausuntoa. Tämä lausunto
koskee varastoparvea ja savunpoistoa.

Avoimen varastoparven toteutus on puollettavissa esitetyillä ratkaisuilla,
kun parvi tulkitaan avoimeksi varastoparveksi, eikä sinne sijoiteta
työpisteitä ( lukuunottamatta erillisessä toimistotilassa sijaitsevia
työpisteitä). Parvi tulee varustaa alkusammutuskalustolla.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0083-R 26.06.2020 § 87 105

                                              Savunpoiston suunnittelussa on huomioitava että savunpoisto voidaan
___________________________________________________________________________________yhdessä savulohkossa (tässä tapauksessa savulohko on  yhtä kuin palo-
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osasto) toteuttaa vain joko koneellisena tai painovoimaisena.
Rakennuslupavaiheen jälkeen on kohteen savunpoistolle laadittava erilliset
suunnitelmat, jotka on esitettävä pelastusviranomaiselle.

Lausunnossa sovelletut lait ja säädökset
Pelastuslaki 379/2011
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

Lauri Soini
Palotarkastaja

Lausunnon antaja Lausuntopyyntö hallinrakennuksesta/Kustavi
Lausuntopvm 06.05.2020
Lausunnon tulos ehdollinen
Sisältö Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomainen on tutustunut

hankkeen rakennuslupahakemuksen liitteinä olleisiin suunnitelmiin.
Pelastuslaitos puoltaa rakennuslupaa ehdollisena:

Kohde on esitetty toteutettavaksi paloluokassa P3. Ym asetuksen 848/2017
mukaan paloluokan P3 tuotanto- ja varastorakennus voi olla vain yksi
kerroksinen. Toiseen kerrokseen saadaan Ym asetuksen taulukon 1 a.
mukaisesti sijoittaa osastoituna enintään 200 m2 ja osastoimattomana 50 m2
oleellisesti rakennuksen toimintaan liittyviä tiloja.  Toisen kerroksen
kerrosala on suunnitelmissa esitetty olevan 194 m2, jolloin se on
muodostettava omaksi palo-osastokseen.

Myymäläosan pinta-alaksi on esitetty noin 500 m2. Ym asetuksen 848/2017
taulukon 5 mukainen myymälän suurin sallittu pinta-ala paloluokassa P3 on
400 m2.

Kohteen käyttötarkoituksen mukaiseksi palokuormaryhmäksi on esitetty alle
600 MJ/m2. Ym asetus 848/2017 7§:ssä on esitetty tilojen
käyttötarkoituksen mukaisen palokuormaryhmän määräytyminen. Em.
kohdan mukaan yli 300 m2:n myymälätilat kuuluvat palokuormaryhmään
600 MJ/m2- 1200 MJ/m2 ja yli 50 m2:n varastotilat palokuormaryhmään yli
1200 MJ/m2. Koska suunnitelmissa esitetty palokuormaryhmä on pienempi
kuin Ym asetuksen mukainen palokuormaryhmä, olettaa
pelastusviranomainen suunnittelijan määrittäneen palokuormaryhmän
laskelmilla. P3 paloluokan rakennuksessa palokuormaryhmä vaikuttaa
savunpoiston mitoitukseen.

Poistumistieopasteiden suunnitelmat ja toteutus tarkistetaan
pelastusviranomaisen toimesta erityisen palotarkastuksen yhteydessä.
Mikäli järjestelmän toteutuksessa havaitaan puutteita, määrätään ne
korjattaviksi (valaisinten siirtoja lisäyksiä ja poistoja).

Savunpoiston mitoituksessa on huomioitava että nosto-ovista vain seinän
yläkolmanneksessa oleva osa voidaan ottaa huomioon savunpoiston
laskelmissa. Suunnitelmissa esitetyissä laskelmissa on savunpoiston pinta-
alaan laskettu 1/3 koko oven pinta-alasta. Pelastusviranomaisen
näkemyksen mukaan 1/3 esitetyistä ovista ei sijaitse seinän
yläkolmanneksessa.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

näkemyksen mukaan alkusammutuskaluston tulee koostua pikapaloposteista 
ja käsisammuttimista.

Hakija anoo vapautusta Pelastuslain 71 §.n mukaisesta väestönsuojan 
rakentamisvelvoitteesta. PL 75 §:n mukaisesti rakennusluvan myöntävä 
viranomainen voi myöntää vapautuksen laissa
säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, mikäli väestönsuojan 
rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia 
kustannuksia suhteessa kokonaisrakennuskustannuksiin, tai
väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä. 
Vakiintunut raja väestönsuojan rakentamisen aiheuttamista 
lisäkustannuksista on 4 % suhteessa
kokonaisrakennuskustannuksiin. Mikäli väestönsuojan rakentamisesta 
aiheutuu lisäkustannus, joka ylittää 4 % koko rakennushankkeen 
kustannuksista, on perusteet myöntää vapautus, mikäli 
rakennusvalvontaviranomainen niin päättää.

Kohteeseen on laadittava pelastussuunnitelma/ olemassaoleva 
pelastussuunnitelma on päivitettävä.

Paikalliselta pelastusviranomaiselta tulee pyytää erityinen palotarkastus ja 
väestönsuojan tarkastus ennen käyttöönottoa. Pelastuslaitoksella on turvalli-
suusasioiden tarkistuslista erityistä palotarkastusta varten. Työmaan tulee 
tarkastuslistan avulla tehdä omatarkastus ennen erityistä palotarkastusta. 
Tarkastuslista on ladattavissa seuraavasta osoitteesta:
http://www.vspelastus.fi/sites/default/files/atoms/files//11.148s_v-
s_aluepelastuslaitos_fi_e-lomake.pdf

Lausunnossa sovelletut lait ja säädökset
Pelastuslaki 379/2011
Pelastusasetus 407/2011
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

Lauri Soini
Palotarkastaja

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

Rakennuslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä 
vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin:

Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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Rakennuslautakunta myöntää vapautuksen väestönsuojan
rakentamisvelvoitteesta, sillä esitettyjen tarjousten perusteella väestönsuojan
rakennuskustannukset ylittävät 4% hankkeen
kokonaisrakennuskustannuksista.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja
- KVV työnjohtaja
- IV Työnjohtaja
- Rakennesuunnittelija

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

- Rakennepiirustukset
- Ilmanvaihtosuunnitelma
- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma
- Perustamistapa-selvitys

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

- Aloituskokous
- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee esittää loppukatselmuksen
yhteydessä.

Rakennuksen käyttövesi- ja lämpöjohtoverkostot on koepaineistettava,
koestuksesta on laadittava pöytäkirja ja se on esitettävä
rakennustarkastajalle viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä

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

Tositteet purku- ja rakennusjätteen asianmukaisesta hävittämisestä esitettävä
loppukatselmuksen yhteydessä.
Vastaavan työnjohtajan tulee pitää rakennustyön työmaapäiväkirjaa.
Työmaan tarkastusasiakirja on esitettävä katselmusten yhteydessä.

Rakennus on varustettava alkusammutuskalustolla. Alkusammutuskaluston
tulee koostua pikapaloposteista ja käsisammuttimista

Ennen käyttöönottoa tulee suorittaa erityinen palotarkastus
pelastusviranomaisen toimesta. Samassa yhteydessä pelastusviranomainen

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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tarkastaa poistumistieopasteiden suunnitelmat ja toteutus.

Savunpoistosta on laadittava erillinen suunnitelma, joka esitetään
pelastusviranomaiselle.

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Rakennustyön aloitus

Käyttöönotto

Luvan voimassaolo

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennuslautakunnan myöntämään rakennuslupapäätökseen tulee hakea 
lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.06.2020, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 30.07.2020.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 31.07.2020.

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

Rakennustyö on aloitettava 30.07.2023 mennessä ja saatettava loppuun 
30.07.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä 
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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§88 TIEDOKSIANNOT.  
 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

 
- Kuulutus ja päätös 1.6.2020 meluilmoituksesta Terrawice Oy. 

 
- Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24§ 18. momentti. 

 
- Metsähallituksen MH 3477-2020-1 tutkimuslupa 10.6.2020 

äyriäistyöryhmälle Metsähallituksen suojelualueille. 
 

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja 
16.6.2020. 

 
- Viranhaltijapäätös 17.6.2020. 
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OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 7/2020 

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:                84-86 ja 88 
 
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: 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 29.6.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  
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MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 7/2020 
 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Hallintovalitus, pykälät: 87 
 
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 30.6.2020. 
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