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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 3.11.2020 klo 15.56 – 19.35 

KOKOUSPAIKKA Kustavin kunnantalon kokoushuone. 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Skytén-Suominen Irja                                   puheenjohtaja 
Nummela Antti                                             jäsen 
Laine Marjut                                                 jäsen 
Herhi Kari                                                     jäsen 
Nieminen Kai                                                jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Ääritalo Antti   kunnanhallituksen puheenjohtaja poistui 18.25 §164 aikana 
Lehtinen Jukka kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo     kunnanjohtaja                               poistui 18.25 §164 aikana 
 

ESITTELIJÄT §142-170                                               Latokartano Riku, rakennustarkastaja                  
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §142 

ASIAT §:t 142-170 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjojen tarkastamisesta) 

§143 

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm  
10.11.2020 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 

Puheenjohtaja                                                  Pöytäkirjanpitäjä                        
 
 
 
Irja Skytén-Suominen                                     Riku Latokartano                          

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTAMINEN 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien allekirjoitukset) 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti lukuun ottamatta §:iä   
-- 
Tarkastusaika 
Kustavi 9.11.2020 klo 9.00 

Allekirjoitukset 
 
 
Kai Nieminen                                                  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 9.11.2020.  
 

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
9.11.2020- 
10.12.2020 

Virka-asema                                                           Allekirjoitus 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja                                          Eija Salo 

 



 
KUSTAVIN KUNTA   Kokouspäivä   Sivu 
Rakennuslautakunta   3.11.2020   185 
 
 
 
§142 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 
 

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

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Todettiin seuraavat esteellisyydet: 
- Antti Nummela: §149, §158, §168 
- Marjut Laine: §151 
- Riku Latokartano: §157 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 6.11.2020, alkaen klo 9.00. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kai Nieminen ja Kari Herhi. 
Ajankohdaksi sovitaan maanantai 9.11.2020 klo 9.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§144 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin seuraavin lisäyksin ja muutoksin: 
- Lisätään uusi pykälä §168 Määräaikaisen kiinteistönhoitajan rekrytointi. 
- Muutetaan pykälä §168 Tiedoksiannot pykäläksi §169 Tiedoksiannot. 
- Muutetaan pykälä §169 Muut asiat pykäläksi §170 Muut asiat. 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§145 VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2021. 

Kustavin kunnan veden ja jäteveden käyttömaksut ovat olleet 1.1.2020 alkaen: 
Vesimaksu 2,35 €/m³ (alv 0 %), 2,91 €/m³ (alv 24 %), 
Jätevesimaksu 2,78 €/m³ (alv 0 %), 3,45 €/m³ (alv 24 %). 
 
Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan ehdotus Kustavin kunnan 
vesihuoltolaitoksen taksaksi esityslistan liitteenä.  
 
Veden ja jäteveden käyttömaksujen hinnaksi ehdotetaan 1.1.2021 alkaen.  
Vesimaksu 2,35 €/m³ (alv 0 %), 2,91 €/m³ (alv 24 %), 
Jätevesimaksu 2,78 €/m³ (alv 0 %), 3,45 €/m³ (alv 24 %). 

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 

että Kustavin kunnan vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksut 
pidetään ennallaan 2021 alusta lähtien ja esittää hyväksyttäväksi liitteen 
mukaisen vesihuoltolaitoksen taksan 1.1.2021 lukien. 
 
Käyttömaksut 1.1.2021 alkaen: 
Vesimaksu 2,35 €/m³ (alv 0 %), 2,91 €/m³ (alv 24 %), 
Jätevesimaksu 2,78 €/m³ (alv 0 %), 3,45 €/m³ (alv 24 %). 

  
Muutettu päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että Kustavin kunnan vesihuoltolaitoksen veden ja 
jäteveden perus- ja käyttömaksuja nostetaan 5,0 % vuoden 2021 alusta lähtien 
ja esittää hyväksyttäväksi pöytäkirjan liitteen mukaisen vesihuoltolaitoksen 
taksan 1.1.2021 lukien. 

  
Perus- ja käyttömaksut 1.1.2021 alkaen: 
Perusmaksu, vesi: mittarikoko ≤ 4 m³/h   25,41 €/vuosi (alv 0 %) 
Perusmaksu, vesi: mittarikoko > 4 m³/h   50,82 €/vuosi (alv 0 %) 
Perusmaksu, jätevesi: mittarikoko ≤ 4 m³/h  25,41 €/vuosi (alv 0 %) 
Perusmaksu, jätevesi: mittarikoko > 4 m³/h  50,82 €/vuosi (alv 0 %) 
Käyttömaksu, vesi:   2,47 €/m³ (alv 0 %) 
Käyttömaksu, jätevesi:   2,92 €/m³ (alv 0 %) 

  
Päätös: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.  

Päätetään selvittää mahdollisuutta pidentää vesi- ja jätevesilaitosten 
investointien poistoaikaa. 
 

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§146 JÄTEHUOLTOMAKSUJEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021.   
 

Rakennuslautakunta on päättänyt (Rak.la. 10.11.2015 §125) järjestää kunnan 
jätehuollon Kustavin kunnan järjestämänä 1.1.2017 alkaen. 

Lisäksi Kustavin keskustassa on Rinki-ekopiste, jossa kerätään metallia, 
kartonkia ja lasia. Rinki-ekopiste ei ole kunnan hoitama keräyspalvelu. 
Rinki-Ekopisteen yhteyteen kunta on järjestänyt omalla kustannuksellaan 
muovinkeräyksen, sillä muovinkeräyspisteen saaminen Rinki-Ekopisteelle 
edellyttäisi, että kunnassa olisi vähintään 4.000 vakituista asukasta.  
Lisäksi kunta on omalla kustannuksellaan järjestänyt erillisiä pienempiä 
kierrätyspisteitä, joita on sijoitettu jätepisteiden yhteyteen. 

Kustavin kunnan ja Remeon jätehuoltosopimuksen optio päättyy 31.12.2021. 
Uusi jätehuoltosopimus kilpailutetaan vuoden 2021 aikana, jolloin on luontevaa 
tarkastaa jätehuoltomaksut osana suurempaa kokonaisuutta. Jätehuollon 
uudistamisen suunnittelu aloitetaan vuoden 2021 alussa. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että jätehuoltomaksut 1.1.2021 alkaen kunnan 
järjestämänä jätehuoltona ovat seuraavat: 

 
 Kantakiinteistöt: 
 161,29 euroa + 24 % alv = 200,00 euroa/vuosi  
  
 Yhden asukkaan kantakiinteistöt: 
 80,65 euroa + 24 % alv = 99,99 euroa/vuosi 
 
 Vapaa-ajan kiinteistöt: 
 96,78 euroa + 24 % alv = 119,99 euroa/vuosi 
 
Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. Todetaan, että maksamattomat jätehuollon 

laskut on siirrettävä pikimmiten perintätoimiston perittäväksi, mikäli kuluvalla 
viikolla toimitettua huomautuslaskua ei makseta eräpäivään mennessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



 
KUSTAVIN KUNTA   Kokouspäivä   Sivu 
Rakennuslautakunta   3.11.2020   189 
 
 
§147 JÄTEHUOLTOMAKSUJEN VAPAUTUSANOMUSTEN PERUSTEET 1.1.2021 ALKAEN. 
 

Kustavin kunnan järjestäessä jätehuollon 1.1.2017 alkaen, on 
rakennuslautakunta 12.12.2017 kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön 
jätehuoltomaksujen kohtuullistamisen 1.1.2018 alkaen siten, että 
asumiskelvottomat kiinteistöt ovat saaneet hakemuksesta vapautuksen 
kokonaan jätehuoltomaksusta ja jätehuoltomaksuvapautuspäätökset ovat 
voimassa siihen asti, kunnes tilanne ko. kiinteistöllä muuttuu. 
 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää, että asumiskelvottomat kiinteistöt saisivat edelleen 
hakemuksesta vapautuksen kokonaan jätehuoltomaksusta ja jätehuoltomaksu-
vapautuspäätökset ovat voimassa siihen asti, kunnes tilanne ko. kiinteistöllä 
muuttuu. Kirjallinen hakemus on jätettävä rakennuslautakunnalle 
jätehuoltolaskun eräpäivään mennessä. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§148 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET  
         JA MAKSUT VUODELLE 2021. 

Kustavin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 voimassa olevan 
rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista 
viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Taksa on tullut voimaan 1.1.2020 
alkaen.  

Kuntaliiton suosituksen mukaan maksujen tarkastamista ja muuttamista 
suositellaan joka vuosi. Taksan rakenne on Kuntaliiton suosituksen mukainen. 

Kustavin kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä 
muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuperusteista ja maksuista 
jaetaan esityslistan liitteenä. 

Ranta-/ asemakaavoituksen käsittely- ja tarkastuskulut on lisätty omaksi 
kappaleeksi rakennusvalvonnan taksaan. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan- 
valtuuston vahvistettavaksi esityslistan liitteenä olevan rakennusvalvonnan 
tarkastus- ja valvontatehtävistä, ranta-/ asemakaavojen tarkastamisesta ja 
käsittelystä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2021.  

Lisäksi esitetään, että maksuperusteet ja maksut tulevat voimaan 1.1.2021 
alkaen. 

Muutettu päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää alentaa ranta-/ asemakaavojen käsittelyn ja 
tarkastamisen perusmaksua 900,00 euroon esityksen 1.000,00 eurosta. 
Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuuston vahvistettavaksi pöytäkirjan liitteenä olevan rakennus-
valvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä, ranta-/ asemakaavojen 
tarkastamisesta ja käsittelystä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat 
maksut vuodelle 2021.  
Lisäksi esitetään, että maksuperusteet ja maksut tulevat voimaan 1.1.2021 
alkaen. 

 

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§149 JÄTEHUOLLON ALUEKERÄYSPISTEIDEN MAANVUOKRASOPIMUKSET. 

Kustavin kunnan jätehuollon aluekeräyspisteet sijoittuvat pääsääntöisesti 
yksityisten maanomistajien maille. Maanomistajien omat asuinkiinteistöt on 
aiemmin vapautettu jätemaksusta, korvauksena jätepisteen sijoituksesta. 

Menettelyä tulisi muuttaa kirjanpidollisista syistä siten, että maanomistajille 
maksetaan maanvuokraa aluekeräyspisteistä ja siten, että jätehuoltomaksut 
peritään normaalin voimassa olevan taksan mukaisesti. 

Kustavin kunta ottaa 1.1.2021 käyttöön uuden asiakirjojen hallintajärjestelmän, 
johon viedään kaikki kunnan sopimusasiakirjat. 

 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää muuttaa menettelyä 1.1.2021 alkaen seuraavasti: 

- Tekninen toimi tekee maanvuokrasopimukset kunnan sekä 
maanomistajien, joiden maa-alueilla kunnan aluekeräyspisteet 
sijaitsevat, välille. Maanvuokran suuruus määräytyy Kustavin kunnan 
jätehuoltotaksan mukaisesti siten, että maanvuokran suuruus vastaa 
normaalin kotitalouden (ei yhden hengen talous) jätemaksun määrää. 
 

- Tekninen toimi lisää maanomistajat jätehuoltorekisteriin, jolloin 
jätehuoltomaksu laskutetaan normaalin vallitsevan käytännön 
mukaisesti. 

 
Päätös: Pykälä käsiteltiin rakennuslautakunnan puheenjohtajan selostuksella.  

Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antti Nummela ja Riku Latokartano poistuivat asian käsittelyn ajaksi esteellisinä. 
 Antin ja Rikun perheenjäsenen maa-alueilla aluekeräyspiste. 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§150 KUNNANRAKENNUSMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN. 

Rak.la 23.9.2020 §111 Kustavin kunnan teknisten palveluiden toimiala koostuu tällä hetkellä 
rakennustarkastajasta (toimialajohtaja), kiinteistöesimiehestä, 
toimistovirkailijasta, laitoshuoltaja ja kiinteistönhoitajasta. 

Teknisten palveluiden ja teknisistä asioista vastaavan viranhaltijan 
tehtäväkentän laajentumisen vuoksi on tullut esille lisääntyvä tarve 
kokopäiväisen hallinnollisen henkilön palkkaamiselle avoimeksi tulleeseen 
viranhaltijan paikkaan. Tästä johtuen myös kiinteistöesimiehen virkanimikkeen 
muutos kunnanrakennusmestarin virkanimikkeeksi on perusteltua. 

Kunnanrakennusmestarin työtehtäviin katsotaan kuuluvaksi hallintosäännössä 
mainittavien kiinteistöesimiehen nykyisten viranhaltijatehtävien lisäksi muun 
muassa kunnan rakennusinvestointihankkeiden kilpailutus- ja valvontatehtävät. 

Virkatehtäviä tarkasteltaessa myös varallaolo otetaan huomioon. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että kiinteistöesimiehen virkanimike muutetaan 
kunnanrakennusmestarin virkanimikkeeksi edellä esitetyin perusteluin.  

Rakennuslautakunta päättää julistaa kunnanrakennusmestarin viran 
mahdollisimman pian haettavaksi. 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Rak.la 3.11.2020 Kunnanrakennusmestarin viran hakuilmoitus on ollut julki 28.9.2020 – 

14.10.2020 kunnan ilmoitustauluilla, Kuntarekryssä, LinkedInissä ja 
Facebookissa. Hakuajan loppuun mennessä virkaan tuli yhteensä viisi (5) 
hakemusta, joista haastateltiin 23.10.2020 kolme (3) hakijaa.  

 Haastatteluihin osallistuivat rakennuslautakunnan puheenjohtaja Irja Skytén-
Suominen, rakennuslautakunnan jäsenet Kari Herhi ja Antti Nummela, 
kunnanjohtaja Veijo Katara sekä rakennustarkastaja Riku Latokartano. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää valita kunnanrakennusmestarin virkaan 
kunnanrakennusmestari Jari Nerjannon haastatteluryhmän yksimielisen 
esityksen mukaisesti. Varalle valitaan nimettömänä pysyvä hakija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Muutettu päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää haastatteluryhmän yksimielisen esityksen 

mukaisesti valita kunnanrakennusmestarin virkaan kunnanrakennusmestari Jari 
Nerjannon hakemusasiakirjojen ja haastatteluiden pohjalta tehdyn 
kokonaisarvion perusteella. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§151 SALMENPERÄN JA STRÖÖMIN LUONNONMUKAISEN VESIYHTEYDEN    
         PALAUTTAMINEN. 

Kunnanhallitus on vastaanottanut 21.9.2020 aloitteen Ströömin ja Salmenperän 
välisen vesiyhteyden palauttamisesta, joka jaetaan rakennuslautakunnan 
jäsenille liitteenä. Aloite käsitellään rakennuslautakunnassa. 

Salmi koostuu ranta-asemakaavan mukaisista venevalkama-alueesta, maa- ja 
metsätalousalueesta ja osin luonnonsuojelualueesta (Natura-alue). Lisäksi se 
alittaa yleisen tiealueen (Anavaistentie). Salmen alueen omistus jakautuu 
kahteen eri kiinteistöön, joista Natura-alueen omistaa Suomen valtio. Toisen 
kiinteistön omistaja ei ole mukana aloitteessa.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää toimittaa aloitteen Varsinais-Suomen ELY-
keskukselle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Rakennuslautakunta päättää 
puoltaa aloitetta salmen vesiyhteyden palauttamisesta.  

Rakennuslautakunta näkisi kuitenkin yhtenä vaihtoehtona, että kiinteistöjen 
omistajat perustaisivat mahdollisen yhdistyksen hankkeen toteuttamista varten 
ja hakisivat tätä varten käytettävissä olevaa rahoitusta valtiolta. 

Rakennusvalvonta tukee hanketta tarvittaessa lausunnoin sekä mahdollisin 
neuvotteluin ja tausta-aineistoin. Kunnan henkilöresurssit eivät riitä laajempiin 
toimenpiteisiin hankkeen edistämiseksi. 
 

Muutettu päätösehdotus: Rakennuslautakunta katsoo, että aloitteen tekijät ja alueen kiinteistöjen 
omistajat voisivat perustaa aloitteen tavoitteiden mukaisen yhdistyksen 
hankkeensa edistämistä varten. Rakennuslautakunta muistuttaa aloitteen 
tekijöitä, että heillä on mahdollisuus hakea kyseisenkaltaisiin hankkeisiin 
käytettävissä olevaa rahoitusta valtiolta. 

 Rakennuslautakunta toteaa, että kunnan henkilöresurssit eivät riitä 
toimenpiteisiin hankkeen edistämiseksi. 
 

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 
 
 
 

 
 
Marjut Laine poistui kokouksesta aloitteen tekijänä esteellisenä. 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§152 HUOMAUTUS LAITURISTA KIINTEISTÖLLÄ _.

Rak.la 6.10.2020 §121 Kiinteistön __________________ omistaja on lähettänyt rakennuslauta-

Päätös: 

Rak.la 3.11.2020 

kunnalle kirjeen (alla lainaus), jossa vaatii naapurikiinteistöä _________ 
__________ poistamaan kiinteistön __________________ alueelle tekemän, 
rannansuuntaisen laiturin sekä siirtämään alueelle tuodut kivenlohkareet. 
Kiinteistöllä __________________ on venevalkama-alueeseen rasiteoikeus. 
Kiinteistön _______ omistaja pyytää rakennusvalvontaviranomaista tekemään 
katselmuksen kohteella. 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä maanomistajan 
huomautus, rasitetodistus, kiinteistörekisterin karttaote, kaavakarttaote ja 
ilmakuva ranta-alueesta.  

Rakennuslautakunta päättää, ettei pidä katselmusta kiinteistöllä __________ 
___________. Todetaan, että kiinteistöllä __________________on kiinteistö-
rekisteriin merkitty venevalkaman rasiteoikeus, jossa kiinteistö ___________ 
______________ on rasitettuna. 

Kiinteistön _____________ omistaja on tehnyt suullisen huomautuksen koskien 
rakennuslautakunnan 6.10.2020 tekemää päätöstä §121.  

Rakennusvalvonta on ollut yhteydessä Maanmittauslaitokseen ja noutanut 
kopion alkuperäisestä 8.5.2003 päivätystä rasituksen toimituskirjasta, joka 
jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille liitteenä. 

Kiinteistölle _____________________ on kyseisessä toimituksessa osoitettu 
käyttöoikeusyksiköt _________, __________ sekä ___________. Rasitteita 
ovat 10 metriä leveä venevalkama, 4 x 6 metrin autojenpitopaikka sekä 6 metriä 
leveä tieoikeus.  

Laiturirakenteelle ei ole eritelty omaa rasitettaan. Pöytäkirjassa on maininta, että 
laiturirakenne edellyttää venevalkamarasitteen lisäksi oman rasitusoikeuden. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää antaa kiinteistön ___________________ 
omistajalle laiturin purkukehotuksen kiinteistön __________________ 
alueelta.  

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Muutettu päätösehdotus: Rakennuslautakunta toteaa, että kiinteistöllä ___________________ ei ole 

Päätös: 

laiturin rasiteoikeutta kiinteistöllä __________________. 

Rakennuslautakunta päättää lähettää yhden (1) kuukauden määräajalla olevan 
selvityspyynnön laiturista kiinteistön __________ omistajalle ja kehottaa 
kiinteistöjen omistajia käymään keskinäisiä neuvotteluja tilanteen 
ratkaisemiseksi. Rakennuslautakunta päättää, että rakennustarkastaja käy 
toteamassa tilanteen paikan päällä ennen selvityspyynnön jättämistä. 

Muutettu päätösehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§153 VUOKRA-ASUNTOJEN KORJAUSTYÖT. 

Tekninen toimi on lähettänyt 12.10.2020 tarjouspyynnöt seuraavien asuntojen 
korjaustöistä: 

Tiirantie 2 A 1;  77,0 m² 1990 
Tiirantie 2 A 2;  77,0 m² 1990 
Jäkäläkuja 4 A 3;  53,5 m² 1985 
Parkkitie 1–3 A 2;  78,0 m² 1981 

Tarjouspyyntöjä on lähetetty kustavilaisille rakennusalan yrityksille. 
Tarjouksien jättöaika päättyy 2.11.2020 klo 15. Tarjoukset toimitetaan 
rakennuslautakunnan jäsenille kokouksessa. 

Vuoden 2020 talousarvion investointiosan toteumavertailu liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää käyttää vuokrarivitalojen vesikattojen korjauksiin 
varattua investointirahaa ________ euroa, jotta vuokrarivitalojen korjaustyöt 
saadaan toteutettua, mikäli niihin varattu investointiraha ei riitä kattamaan 
korjaustöitä. Rakennuslautakunta päättää hyväksyä seuraavat korjaustöiden 
tarjoukset: 

- Tiirantie 2 A 1–2:  
- Jäkäläkuja 4 A 3:  
- Parkkitie 1–3 A 2:  

Muutettu päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää käyttää vuokrarivitalojen vesikattojen korjauksiin 
varattua investointirahaa vuokrarivitalojen korjaustöihin niiltä osin, kuin 
vuokrarivitalojen korjaukseen varattu investointiraha ei riitä. Urakat jakautuvat 
osin vuodelle 2021.  

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä halvimmat urakkatarjoukset, jotka ovat 
kutakin tarjottavaa kohdetta kohden seuraavat:  

Tiirantie 2 A 1–2:   Rakennuspalvelu Engdahl Ky  58.500,00 euroa
 Jäkäläkuja 4 A 3:   Rahin Rakennus ja Puutyö Ay 19.117,41 euroa 

Parkkitie 1–3 A 2:   MTH-Oy         27.800,00 euroa 
 

Päätös: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä muutetun päätösehdotuksen 
yksimielisesti. Todetaan, että urakat voidaan tilata pikimmiten. 

 

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§154 SUOTORPAN PÄIVÄKODIN TEHOSTETTU SIISTIMINEN. 

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

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

 
 Ehdotus:  Sosiaalilautakunta pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä 

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

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

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaan. 
 

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

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

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

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

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

 

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

 
 Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§155 KESKUSKEITTIÖN RUOKAKULJETUKSET. 

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

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

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

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

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§156 LAUSUNTO TAKVIIKIN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA. 

Kustavin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 21.9.2020 §158 pyytää 
rakennuslautakunnan lausuntoa Takviikin asemakaavaehdotuksesta 29.10.2020 
mennessä. Lausunto ehditään kuitenkin antaa ennen kunnanhallituksen 
seuraavaa kokousta, vaikka määräaika ehtii umpeutua ennen 
rakennuslautakunnan kokousta. 

Asemakaava koskee kiinteistöjä 304-410-1-7 Takviikki, 304-410-1-8 Nokikana, 
304-410-1-9 Tukkasotka, 304-410-1-10 Punasotka, 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). 

Asemakaavaehdotuksessa on seuraavat korttelialueet (korttelit 60-66): 
- Erillispientalojen korttelialue AO (17 kaavatonttia) 
- Loma-asuntojen korttelialue RA-1 (3 kaavatonttia) 
- Loma-asuntojen korttelialue RA-2 (1 kaavatontti) 
- Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM (1 kaavatontti) 

 
Lisäksi asemakaava-alueelle on määritelty seuraavat alueet: 

- Lähivirkistysalue VL 
- Yleisen tien alue LT (ulottuu Pleikiläntiehen asti) 
- Venesatama/venevalkama LV (ei-omarantaisten AO-tonttien käyttöön) 
- Energiahuollon alue EN 
- Vesialue W 

Ehdotus: Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa tai lisättävää Takviikin 
asemakaavaehdotukseen.  
 

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§157 RAKENNUSTARKASTAJAN SIVUTOIMI-ILMOITUS. 

Rakennustarkastaja ilmoittaa, että on perustanut toiminimen, joka on 
rekisteröity yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sekä kauppa- ja verorekisteriin 
23.10.2020. Yrityksen toimiala: Muu rakennustekninen palvelu (71126). 
 

Ehdotus: Rakennuslautakunnalla merkitsee sivutoimi-ilmoituksen tiedokseen ja toteaa, 
ettei asiasta ole huomautettavaa. 
  

Muutettu päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää pyytää rakennustarkastajalta lisäselvityksen 
yrityksen liiketoiminta-alueesta, mahdollisesta työajan käytöstä sekä yrityksen 
liikevaihdosta. Todetaan, että lisäselvitys liitetään tämän kokouksen pöytäkirjan 
liitteeksi. 
 

Päätös: Pykälä ratkaistaan rakennuslautakunnan puheenjohtajan selostuksella.  
Muutettu päätösehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riku Latokartano poistui asianomaisena käsittelyn ajaksi esteellisenä. 

 

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ehdotuksen perustelut

PÄÄTÖS

_

32700 m²
Ei kaavaa

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

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on toimittanut pyydetyt lisäselvitykset 
rakennusoikeudesta.

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.

______________

Rak.La. 3.11.2020 §158

Rakennuslautakunta suorittaa katselmuksen kiinteistöllä ennen 
lautakunnan kokousta. Asianosaiset kutsuttu katselmukseen.

Naapurin kuuleminen
Lausunto
Naapurin huomautus
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Muistio
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Kiinteistöllä Nummila on samassa pihapiirissä kaksi vanhaa 
asuinrakennusta, minkä vuoksi voidaan katsoa, että Moivantien 
länsipuolella olevan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos 
vierasmajaksi vapauttaa kiinteistölle rakennuspaikan.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0058-POI 03.11.2020 § 158 203



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.

Muut lupamääräykset Lomarakennusten rakennuspaikalla sijaitseva vierasmaja voi olla enintään
25 k-m2 suuruinen.
Olemassa oleva asuinrakennus, jolle tullaan hakemuksen mukaisesti
hakemaan käyttötarkoituksen muutosta vierasmajaksi, tulee purkaa tai se
tulee pienentää enintään 25 k-m2 suuruiseksi. Lisäksi rakennuksesta tulee
poistaa kaikki sellainen asuinrakennukselle ominaiset varustelut ja
huonetilat, joiden ei katsota olevan vierasmajan varustelutasoa tai tiloja.
(mm. tulipesä, savupiippu, pesuhuone, käymälä/wc, sauna, tekninen tila).

Pihapiirissä oleva talousrakennus tulee purkaa lupahakemuksen mukaisesti.

Rakennuspaikat tulee eriyttää omiksi pihapiireikseen rakennusten
sijoittelulla, istutettavalla puustolla ym. maisemoinnilla.

Kiinteistöllä suoritetussa katselmuksessa on määritelty myös seuraavat
ehdot, jotka tulevat määräyksiksi myönnettävään poikkeamislupaan:
- Kiinteistöjen __________ (hakija) ja _________ rajalle rakennetaan aita 
näköesteeksi.
- Kiinteistöjen _______________ ja __________ rajan ympäristössä oleva 
avokallio jää rakentamattomaksi. Vapaa-ajan asunto tulee sijoittaa siten, 
ettei sitä rakenneta ko. avokalliolle.
- Vapaa-ajan asuntoon ei saa sijoittaa ikkunoita eteläpuolelle eli kiinteistön 
Merikallio suuntaan.

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

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

Antti Nummela poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä 
ollessaan naapuri.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0058-POI 03.11.2020 § 158 204

___________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Muut lupamääräykset

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

LP-304-2020-00246 

214900 m²
Ranta-asemakaava 140307§18
84 m²

Asuinpientalon rakentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo). 
Olemassa oleva päärakennus puretaan.

Ranta-asemakaava, erillispientalojen kortteliaulue.

Uudisrakennus sijoitetaan ranta-asemakaavaan merkityn rakennusalan 
ulkopuolelle lähemmäksi rantaa, kuitenkin AO-alueen rajojen sisällä. 
Etäisyys rantaan >100m.

Ei tarvetta naapurien kuulemiselle (etäisyys).

Valtakirja
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Vanhalle päärakennukselle tulee hakea purkulupa uuden rakennuksen 
rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Purkamisesta rakennusluvan 
lupaehto.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, 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 20-0143-POI 03.11.2020 § 159 205
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

LP-304-2020-00250 

48200 m²
Ranta-asemakaava 20041999

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi 
asuinrakennukseksi

Rakennus 101648649N

Poikkeamista haetaan vapaa-ajan rakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttamiseksi pysyvään asumiseen RA-tontilla.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Energiaselvitys
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, 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 20-0158-POI 03.11.2020 § 160 206
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

LP-304-2020-00229 

48200 m²
Ranta-asemakaava 20041999

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi 
asuinrakennukseksi.

Rakennus 101648647L

Poikkeamista haetaan vapaa-ajan rakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttamiseksi pysyvään asumiseen RA-tontilla.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Energiaselvitys
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, 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 20-0159-POI 03.11.2020 § 161 207
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Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Uusi kerrosala
Jäljellä

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

LP-304-2020-00267

13500 m²
Ranta-asemakaava 28041995
160 m²
77 m²

Saunarakennuksen rakentaminen

30 m²
53 m²

Rakennustarkastaja on käynyt tutustumassa kohteeseen 8.10.2020. 
Saunarakennus rakennettaisiin n. 50m kauemmaksi rantaviivasta muiden 
rakennusten yhteyteen.

Poikkeamista haetaan ranta-asemakaavan mukaisesta saunarakennuksen 
rakennuspaikasta sekä enimmäiskerrosalasta (25k-m2).

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

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

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, 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 20-0157-POI 03.11.2020 § 162 208
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

ASIA

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

LP-304-2020-00261

Rakennuslupa

Koko tila

44595 m²
Ei kaavaa 250515§27
2015
130 m²

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi 
asuinrakennukseksi

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 26 100737085C muutos

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Marcus Johannes Björn, arkkitehti
ARK-rakennussuunnittelija Marcus Johannes Björn, arkkitehti

Lisäselvitys Vapaa-ajan asunto alunperin luvitettu pelkällä rakennusluvalla (2013), näin
ollen ei nähdä tarvetta suunnittelutarveratkaisulle.

Kuuleminen Lähin rajanaapuri kuultu, ei huomautettavaa.
Ei tarvetta laajemmalle kuulemiselle.

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

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

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

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0155-R 03.11.2020 § 163 209
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Vapaa-ajan asunnon rakennuslupahakemuksen (13-0117-R) perusteella
rakennus täyttää energiatehokkuusvaatimukset rakenneosakohtaisella
tarkastelulla.
Muilta osin päärakennus tarkastetaan loppukatselmuksessa, että se täyttää
vakituisen asuinrakennuksen määräykset.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 10.12.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 11.12.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 11.12.2023 mennessä ja saatettava loppuun
11.12.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0155-R 03.11.2020 § 163 210
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

ASIA

HAKIJAT

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala

Kokonaisala

Lisäselvitys

SUUNNITTELIJAT

Kuuleminen

Liitteet

LP-304-2020-00255 

Toimenpidelupa  

Koko tila

3287 m²
Ei kaavaa 10101996
1996
156 m²

Autokatoksen rakentaminen

36m2 autokatoksen rakentaminen. Kiinteistöllä on yhteensä 75k-m2 
talousrakennuksia, ml. 40k-m2 autotalli/varastorakennus.

Rakennusjärjestyksen ote:
Lomarakennusten rakennuspaikalle saa ranta-alueella rakentaa yhden 
enintään 100 k-m2 suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1 1/2 -
kerroksinen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan 
enintään 25 k-m2, saunan enintään 30 k-m2 ja autotalli/
varastorakennuksia enintään 40 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 180 k-m2.

Ei ranta-asemakaavaa.

0 m²

36 m²

Ei ranta-asemakaavaa.

Pääsuunnittelija Pertti Kalevi Grönholm, rakennusinsinööri 
ARK-rakennussuunnittelija Pertti Kalevi Grönholm, rakennusinsinööri

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Muu pääpiirustus
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun toimenpideluvan.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0156-T 03.11.2020 § 164 211
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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
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Vastaavan työnjohtajan tulee täyttää rakennustöiden tarkastusasiakirjaa.

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

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää haetun toimenpideluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 10.12.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 11.12.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on saatettava loppuun 11.12.2023 mennessä. Lupa raukeaa
mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0156-T 03.11.2020 § 164 212
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ASIA

LUPATUNNUS

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Kuuleminen

PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennusluvan jatkoaika-anomus

14-0033-R.

19789 m²

Veneiden säilytyshallin (600k-m2) rakennuslupaan 14-33-R haettava 
jatkoaika.

Haetaan neljän (4) vuoden jatkoaikaa töiden loppuunsaattamiseksi.

MRL 143 § mukaan rakennusluvalle voidaan myöntää enintään kolmen 
(3) vuoden jatkoaika töiden loppuunsaattamiseksi.

Alkuperäinen rakennuslupa 09-88-R rauennut 28.10.2014. Rakentamiselle 
haettu uusi rakennuslupa 14-33-R, jonka rakennuslautakunta on myöntänyt 
10.11.2015 (§132). Rakennustöiden aloitusilmoitus annettu 11.12.2018.

Ei tarvetta kuulemiselle.

Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvalle 14-33-R kolmen (3) vuoden 
jatkoajan, jolloin rakennuslupa on voimassa 16.12.2023 asti. Rakennuksen 
tulee olla täysin valmis ja loppukatselmoitu rakennusluvan voimassaolon 
määräpäivään mennessä.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 10.12.2020.

Luvan voimassaolo Rakennustyö on saatettava loppuun 16.12.2023 mennessä. Lupa raukeaa
mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0154-RJ 03.11.2020 § 165 213
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Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

LP-304-2020-00187

51730 m²
Ranta-asemakaava 12051997
61 m²

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi 
asuinrakennukseksi.

Poikkeamista haetaan vapaa-ajan rakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttamiseksi pysyvään asumiseen RA-tontilla.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

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

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa.

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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2020, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

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

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta
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§167 LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN.

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

Lähiliikuntapaikka: 

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

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

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

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

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

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
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Kari Herhin vastaehdotus: Rakennuslautakunta päättää, ettei se hyväksy esitettyjä yleissuunnitelmia 
huonosti käyttötarkoitukseen soveltuvan rakennuspaikan vuoksi. 
Rakennuslautakunta huomauttaa, että lähiliikuntapaikan monitoimikaukalon 
sijainti ja koko ovat tärkeitä yksityiskohtia, joihin liittyvä päätös tulee tehdä 
rakennuslautakunnan kokouksessa ennen uuden yleissuunnitelman laatimista. 
Rakennuslautakunta huomauttaa myös, että hanketta tulee edistää jatkossa vain 
teknisen toimen sisäisesti. 

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

Rakennuslautakunta päättää ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi seuraavaan 
kokoukseen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§168 MÄÄRÄAIKAISEN KIINTEISTÖNHOITAJAN REKRYTOINTI.

Rak.la 6.10.2020 §118 Rakennuslautakunnan kokouksessa 23.9.2020 §113 käytiin keskustelua 
teknisen toimialan henkilöstötarpeesta ja käytiin läpi eri mahdollisuuksia. 
Todettiin, että kartoitetaan väliaikaisratkaisua henkilöstötarpeeseen. 
Päätösehdotus valmistellaan seuraavaan kokoukseen. 

Kustavin kunnan teknisten palveluiden toimiala koostuu tällä hetkellä 
rakennustarkastajasta (toimialajohtaja), kunnanrakennusmestarista (Rak.la 
23.9.2020 §111), toimistovirkailijasta, kiinteistönhoitajasta, laitoshuoltajasta ja 
määräaikaisesta toimistotyöntekijästä. Lisäksi kesäkuukausina on 
määräaikainen viheralueiden hoitaja ja kesätyöntekijöitä. 

Ostopalveluna hankittua lisäresurssia on ollut mahdollista käyttää keskimäärin 
95 h/kk. Lisäresurssista huolimatta on osa työtehtävistä jäänyt hoitamatta. 
Vakituinen kiinteistönhoitaja on tehnyt keskimäärin 5 h/kk ylitöitä. 

Kiinteistönhuollon resurssivajeen vuoksi työtehtäviä ja tehtäväkokonaisuuksia 
on jäänyt hoitamatta sekä suunnitelmallinen kiinteistönhuolto on paikoitellen 
jäänyt laiminlyödyksi. Työtehtäviä on priorisoitu ja tämän vuoksi osa 
työtehtävistä on jäänyt tekemättä kokonaan. 

Kiinteistönhoidon tehtävien hoitamisen ostopalveluratkaisua on mahdollista 
jatkaa 31.10.2020 asti.  

Teknisen toimialan päivystystä hoitaa tällä hetkellä kiinteistönhoitaja sekä 
vapaa-aikasihteeri. Työaikalain mukaan päivystystoiminnassa tulisi olla 
vähintään 3 eri työntekijää, jotta lepo- ja työajat täyttävät lain määrittelemät 
ehdot.  

Talvikuukausina kiinteistö- ja vesihuollon ainoan työntekijän poissaolo tai 
muiden työtehtävien samanaikainen hoitaminen keskeyttää osiltaan toiminnan 
täysin ilman tilanteeseen nähden äkillistä ostopalveluratkaisua. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää palkata määräaikaisen kiinteistönhoitajan vuoden 
2021 loppuun saakka. Selkeästi määriteltävissä olevia kiinteistönhuollon 
työkokonaisuuksia hankitaan ostopalveluna, kunnes määräaikainen 
kiinteistönhoitaja saadaan palkattua. Määräaikaisuuden syynä mahdollinen 
vesilaitoksen tehtävien ulkoistaminen, josta käydään neuvotteluja. Tämä 
vaikuttaa oleellisesti kiinteistönhoidon tehtäviin. 

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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Rak.la 3.11.2020 Määräaikaisen kiinteistönhoitajan toimen hakuilmoitus on ollut julki 14.10. – 
30.10.2020 Kuntarekryssä, kunnan ilmoitustauluilla ja Facebookissa. Hakuajan 
loppuun mennessä tehtävään tuli yhteensä kolme (3) hakemusta. 
Hakemuskirjeet on jaettu rakennuslautakunnan jäsenille kokouksessa. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää kutsua kaikki hakijat haastatteluun. Todetaan, että 
osa haastatteluista pidetään etäyhteydellä. 

Rakennuslautakunta päättää, ettei se nimeä haastattelijoita ja ehdottaa, että 
haastattelijoina toimisivat rakennustarkastaja, kunnanjohtaja ja 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

Antti Nummela poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä, 
syynä sukulaisuussuhde yhteen hakijaan. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§169 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- Loukeenkarin kalankasvatuksen vesistötarkkailututkimus
kesällä 2020.

- Kustavin Lanskerin länsipuolen Korran koelaitoksen
vesistötarkkailututkimus kesällä 2020.

- Kustavin ja Iniön merialueiden kalankasvatuslaitosten
tarkkailututkimus kesällä 2020.

- Ympäristösuojelupäällikön päätös 13.10.2020 melu-
ilmoituksesta koskien Vuosnaisten yhteysaluslaiturityömaalla
tapahtuvaa louhintaa ja paalutusta.

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan
pöytäkirja 8.10.2020 ja pöytäkirja 20.10.2020.

- Carunan 5.10.2020 toimeenpanopyyntö koskien Tiirantie 1-3
antennivahvistinta.

- Vuosnaisten yhteysaluslaiturin asemapiirros.

- 9.7.2020 saapunut palaute jätehuoltomaksuista.

- Viranhaltijapäätös 27.10.2020.

- Rakennusvalvonnan 4.8.2020 vastaanottama yhteydenotto
koskien Truutholmin saaren ympäristön uposkasvustoa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§170 MUUT ASIAT.

- __________ on pyytänyt rakennuslautakuntaa pitämään 
katselmuksen venevajaan liittyen kiinteistöllä ___________ 
(________________).

- Rakennuslautakunta päättää, että kiinteistöllä voidaan 
pitää tarvittaessa katselmus. Rakennuslautakunta toteaa, 
että esitetyt katselmusajankohdat eivät sovi lautakunnan 
jäsenten aikatauluihin.

- Asia jätetään pöydälle.

- Antti Nummela on tiedustellut mahdollisuutta purkaa 
yksittäisten, säiliöauton tavoittamattomissa olevien 
kiinteistöjen umpisäiliöiden jätevesiä suoraan kunnan 
vesihuoltolaitoksen jätevedenpumppaamoon. Nummela 
perustelee ehdotustaan sillä, että kyseisten noin kuuden 
kiinteistön jätevesisäiliöt sijaitsevat vain traktorilla 
tavoitettavissa olevissa paikoissa. Nummela kertoo, että matka 
Uuteenkaupunkiin on traktorilla kohtuuttoman pitkä. Jätevesien 
purkamisesta vesilaitoksen pumppaamoihin on ollut kielteinen 
kanta, sillä on riskinä, että jätevedenpumppaamoihin kulkeutuu 
laadultaan muusta jätevedestä poikkeavaa lietettä ja irtoainesta.

- Rakennuslautakunta päättää, että asiassa voidaan tehdä 
perustellusta syystä poikkeus ja edellyttää, että asiasta 
tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään 
tarkemmat reunaehdot sekä maksut.

- Antti Nummela poistui päätöksenteon ajaksi 
esteellisenä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 11/2020 

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:                  142-149, 151, 154-157, 167-170 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                  150 ja 152         
 
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:                150 ja 152 
 
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 9.11.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  

mailto:kustavi@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 11/2020 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
Pöytäkirja 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
Hallintovalitus, pykälät: 158 - 166 
 
Päätöksiin saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:  
Turun hallinto-oikeus  
Sairashuoneenkatu 2-4          PL 32 
20100 TURKU                          20101 TURKU 
 
Puhelinvaihde: 029 56 42 400               Kirjaamo/asiakaspalvelu: 029 56 424 10 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi          Turun hallinto-oikeus on avoinna ma-pe klo: 8.00-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  . 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietoina pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei 
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta. 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle.  
- mahdollinen asiamiehen valtakirja  

 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää  
Kustavin kunnan rakennustoimistosta:  
Keskustie 7  
23360 Kustavi  
sähköposti: kustavi@kustavi.fi 
puhelin:       02-842 6600 
Rakennustoimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo: 9:00 – 15:00. 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 10.11.2020. 
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Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 11/2020 

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 3.11.2020 §153.   
 
Oikaisuvaatimusohje 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä virka-aikana (klo 8.15 -16.00). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksi saantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on 
ilmoitettava: 1) päätös, johon oikaisua haetaan; 2) se, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi; 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan teknisestä toimistosta. 
 
Hankintaoikaisuohje 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen 
hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan 
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). 
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on 
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. 
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai 
muu taho, jota asia koskee. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika  
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Tiedoksi saantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Tiedoksianto sähköisesti   
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja 
asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen 
tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.   
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön 
hallussa. 
 
Oikaisuvaatimus- ja hankintaoikaisuviranomainen  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja/tai hankintaoikaisu tehdään, on Kustavin kunta /rakennuslautakunta. 
 
Toimitusosoite 
Oikaisuvaatimus- ja/tai hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Kustavin kunta  
Rakennuslautakunta  
Keskustie7, 23360 Kustavi  
kustavi@kustavi.fi 
 
Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi: 
Päätös on annettu asianosaisille tiedoksi sähköpostilla 10.11.2020:   
 
§153 Rakennuspalvelu Engdahl Ky, ilpo.engdahl@outlook.com , Rahin Rakennus ja Puutyö Ay; 
rahin.rakennus@gmail.com  ja MTH-Oy; mth.raisio@gmail.com  
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.11.2020.  
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