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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 

 
 



 
KUSTAVIN KUNTA  PÖYTÄKIRJA Nr:o                 10 / 2020 Sivu 145 
Rakennuslautakunta  9.10.2020     
  

KOKOUSAIKA Tiistai 6.10.2020 klo 16.30 – 20.20 

KOKOUSPAIKKA Kustavin kunnantalon valtuustosali. 
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   §114-129, poistui klo 18.30 
Lehtinen Jukka kunnanhallituksen edustaja          §114-138, poistui klo 19.24 
Katara Veijo kunnanjohtaja 
                                         

ESITTELIJÄT 
 
Latokartano Riku rakennustarkastaja                    §114-141                                               
                                                                                      

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §114 

ASIAT §:t 114-141 

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

§115 

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm  
13.10.2020 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 

Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä §122            Pöytäkirjanpitäjä §114-121, §123-141                       
 
 
 
Irja Skytén-Suominen                                     Riku Latokartano                          

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTAMINEN 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien allekirjoitukset) 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuun ottamatta §:iä  
-- 
Tarkastusaika 
Kustavi 9.10.2020 

Allekirjoitukset 
 
 
Marjut Laine                                                    Kai Nieminen 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa ja  
asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 12.10.2020.  
 

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
12.10.2020- 
12.11.2020 

Virka-asema                                                           Allekirjoitus 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja                                          Eija Salo 
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§114 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. 

Todetaan rakennustarkastaja Riku Latokartanon ja jäsen Kari Herhin olevan 
esteellisiä §122 Vesialueen omistajan huomautus toimenpideluvan 19-0014-T 
muutoskuvien käsittelyyn. 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 9.10.2020, alkaen klo 10.00. 
 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marjut Laine ja Kai Nieminen. 
Ajankohdaksi sovitaan perjantai 9.10.2020 klo 10.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§116 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Käsitellään teknisen toimialan henkilöstöasiat ennen talousarvioehdotus v.2021, 

mikä muuttaa esityslistan §118-120 mukaista järjestystä, muilta osin 
työjärjestys hyväksytään esityksen mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§117 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2020. 

Kunnan tieavustukset yksityisteille ovat olleet tiekuntien haettavana 26.8.2020 
mennessä. Kuluvan vuoden talousarviossa on 7.500 euron määrärahavaraus 
yksityisteiden tieavustuksiin. Tieavustusta ovat saaneet yksityisteiden tiekunnat, 
joiden vaikutusalueella on vakituista asutusta eikä ole tieporttia käytössä. 
Uutena vaatimuksena on, että tiekunnan puheenjohtajan yhteystiedot on 
päivitetty maanmittauslaitoksen tiekuntien rekisteriin.  

Avustushakemuksia on saapunut määräaikaan mennessä yhteensä 31 kpl. 
Luettelo hakemuksista on toimitettu lautakunnalle esityslistan mukana. 

Teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön 3§:n 19/2 kohdan mukaan 
rakennuslautakunta päättää yksityisteiden kunnan avustusten myöntämisestä.  

     
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää: 

- tieavustusmääräraha jaetaan jakoperusteiden mukaisesti avustusta hakeneille 
tiekunnille, jotka toimittavat pyydetyt selvitykset. 

- hylätä Meriniementien tienhoitokunnan hakemuksen puutteellisten 
selvitysten vuoksi. 

- jakaa talousarvioon varatun tieavustusmäärärahan 7.500 euroa 
yksityisteiden tiekunnille liitteen mukaisesti.  

- tieavustusten jakoperusteena käytetään tien vaikutuspiirissä olevaa 
vakituista asutusta eikä tieporttia käytössä, avustuksen määrä suhteutetaan 
tien pituuteen, avustettavien teiden yhteispituus on 78,58 km ja että 
avustuksiin varattu määräraha jaetaan tasamääräisenä 95,45 euroa/km.
  

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§118 TEKNISEN TOIMIALAN HENKILÖSTÖ. 

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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§119 TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021.   
 
 Liitteenä: Teknisen toimen talousarvioehdotus vuodelle 2021. 

-   Teknisen toimen käyttötalousosan talousarvio vuodelle 2021. 
-   Talousarvion investointiosa vuodelle 2021. 
-   Teknisen toimen päävastuualueen talousarvion toiminnalliset  

   tavoitteet vuodelle 2021. 

 
Ehdotus: Teknisessä toimistossa on laadittu teknisen toimen vuoden 2021 

talousarvioehdotus käyttötalouden ja investointien osalta sekä talousarvion 
sitovat toiminnalliset tavoitteet. 

Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle teknisen toimen vuoden 2021 
käyttötalouden talousarvioehdotuksen, esityksen investoinneiksi sekä 
toiminnalliset tavoitteet esityksen mukaisesti. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§120 HAASTATTELURYHMÄN VALINTA KUNNANRAKENNUSMESTARIN VIRKAAN  
         LIITTYEN. 

Kunnanrakennusmestarin viran hakuilmoitus on julkaistu 28.9.2020,  
hakuaikaa on 14.10.2020 klo 15 asti. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
virallisilla ilmoitustauluilla, Kuntarekryssä, LinkedInissä ja kunnan Facebook-
sivuilla. Lisäksi ilmoitusta mainostetaan määritellylle kohderyhmälle 
Facebookissa.  
 

Kunnanrakennusmestariksi hakijat haastatellaan hakuajan umpeuduttua. 
Valitaan teknisen toimialan ja rakennuslautakunnan edustajat 
haastatteluryhmään. 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää valita haastatteluryhmään teknisen toimialan 

johtajan (rakennustarkastaja) sekä rakennuslautakunnan seuraavat jäsenet: 

- Päätetään kokouksessa. 

Lisäksi haastatteluryhmässä on kunnanhallituksen edustajia sekä 
kunnanjohtaja.  

 
Päätös: Rakennuslautakunta päättää valita edustajikseen lautakunnan puheenjohtajan 

Irja Skytén-Suomisen sekä jäsenet Kari Herhin ja Antti Nummelan.  
Todetaan, että muut lautakunnan jäsenet voivat osallistua haastatteluihin 
mahdollisuuden mukaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§121 HUOMAUTUS LAITURISTA KIINTEISTÖLLÄ ______________________.

Kiinteistön _____________________ omistaja on lähettänyt rakennuslauta-
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.  

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää pitää katselmuksen kiinteistöllä ___________ 

Päätös: 

__________. 

Rakennuslautakunta päättää, ettei pidä katselmusta kiinteistöllä ____________ 
_________. Todetaan, että kiinteistöllä ____________________ on kiinteistö-
rekisteriin merkitty venevalkaman rasiteoikeus, jossa kiinteistö ___________ 
_________ on rasitettuna. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§122 VESIALUEEN OMISTAJAN HUOMAUTUS TOIMENPIDELUVAN 19-0014-T
         MUUTOSKUVIIN. 

Rak.la 18.8.2020 §96 TOIMENPIDELUVAN 19-0014-T MUUTOSKUVAT. 

Rakennuslautakunta on 2.4.2019 §65 myöntänyt toimenpideluvan Kustavin 
Länsikylän Isoluodon laiturihoitokunnalle yhteislaiturin uusimiselle.  

Laiturista on toimitettu muutoskuvat rakennusvalvontaan. 

Muutoskuvissa laituri on hieman eri kulmassa verrattuna alkuperäiseen 
laituriin. Lisäksi muutoskuvissa on vaihdettu aisapaikat kokonaisuudessaan 
siten, että ne ovat vain toisella puolella laituria. Meren puoleiset paalut on 
suunnitelmissa esitetty jätettäväksi paikalleen laiturin suojaksi. Lahden 
puoleiset paalut poistetaan.  

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

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn asemapiirroksen 
muutoskuvana edellyttäen, että kaksi rantaa lähinnä olevaa tolppaa poistetaan. 
Muutoskuviin pyydetään vielä hyväksyntä vesialueen omistajalta.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Rak.la 6.10.2020 Vesialueen omistaja on jättänyt 28.8.2020 huomautuksen toimenpideluvan 
19-0014-T muutoskuvista.

Huomautus jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

 Ehdotus: Asia ratkaistaan rakennuslautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
Merkitään maanomistajan huomautus tiedoksi. Rakennuslautakunta päättää, että 
puupaalujen kuntoa tulee seurata aktiivisesti ja ne tulee tarvittaessa poistaa 
huonokuntoisina. 

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

Esittelijä Riku Latokartano ja jäsen Kari Herhi poistuivat asian käsittelyn ajaksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§123 JÄTEVEDENPUMPPAAMOJEN SANEERAUKSET.

Tekninen toimi on vastaanottanut Lining Oy:n tarjoukset Takviikintien, 
Pleikiläntien ja paloaseman jätevedenpumppaamojen saneerauksista. 
Takviikintien ja Pleikiläntien jätevedenpumppaamojen saneeraukset on tarjottu 
kokonaisurakkana, paloaseman jätevedenpumppaamon saneeraus osaurakkana. 

Urakkasummat: 

- Takviikintien jätevedenpumppaamon saneeraus    8.600 e alv 0 %
- Pleikiläntien jätevedenpumppaamon saneeraus   8.800 e alv 0 % 
- Paloaseman jätevedenpumppaamon saneeraus   15.500 e alv 0 %

- Ei sisällä imuautoa tai maanrakennustöitä.

Tarjoukset jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. 

Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä Lining Oy:n tarjoukset 
jätevedenpumppaamojen saneerauksista. 

Päätös: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00091

ASIA

HAKIJAT

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala
Jäljellä

Kokonaisala

Lisäselvitys

Poikkeus

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

Katselmukset

Toimenpidelupa

____

304-4__-0___-0___
_____________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
_________
31650 m²
Ranta-asemakaava 16072001
2001
150 m²
150 m²

Grillimajan rakentaminen

Ranta-asemakaava, yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialue.

9 m²
0 m²

9 m²

Ranta-asemakaava, yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialue.

Rakentaminen rakennusalan ulkopuolelle.
Rakennusoikeuden ylitys (9m2).

Naapuri kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Muu liite
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Rakennuslautakunta myöntää haetun toimenpideluvan ja vahvistetaan 
esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi.

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

- Loppukatselmus

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0125-T 06.10.2020 § 124 155

___________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää haetun toimenpideluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on saatettava loppuun 13.11.2023 mennessä. Lupa raukeaa
mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0125-T 06.10.2020 § 124 156

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00107

ASIA Rakennuslupa

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava

TOIMENPIDE

_

304-4__-0___-0____
__________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
Kauko
22095 m²
Ei kaavaa

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12876 103881322C uudisrakennus

Rakennettava kerrosala 98 m²
Kokonaisala 98 m²
Tilavuus 380 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Mikko Olavi Peltola
ARK-rakennussuunnittelija Mikko Olavi Peltola

Lisäselvitys Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.

Poikkeus Sijainti poikkeaa poikkeamispäätöksen mukaisesta sijainnista.

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
ELY:n tai kunnan poikkeamispäätös
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Rasitustodistus
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0127-R 06.10.2020 § 125 157

____________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



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

- Rakennepiirustukset
- Ilmanvaihtosuunnitelma
- Sähkösuunnitelma

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

- Aloitusilmoitus
- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

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

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

Kunkin tulisijan eteen on asennettava kipinäpelti, joka ulottuu tulisijan
luukun reunasta vähintään 10 cm sivuille ja vähintään 40 cm eteen luukun
sivureunasta mitattuna.

Rakennukseen on asennettava sähköverkkoon kytketty
palovaroitinjärjestelmä ja palovaroittimet kutakin 60m2 kohden.

Yläkerran tiloista on järjestettävä hätäpoistumistie; ikkuna on varustettava
kiinteällä aukaisupainikkeella ja ulkopuolelle on asennettava kiinteät
tikkaat.

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

Lasituksissa, joihin on vaara törmätä, käytetään karkaistua tai laminoitua
turvalasia. Lasituksissa, joiden rikkoontuminen aiheuttaa henkilön
putoamisvaaran, käytetään laminoitua turvalasia (esim.ikkuna tai lasikaide).

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0127-R 06.10.2020 § 125 158

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0127-R 06.10.2020 § 125 159

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00127

ASIA Rakennuslupa

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi

TOIMENPIDE

_

304-4__-0___-0___
__________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
_________
20000 m²
Oikeusvaikutteinen yleiskaava 250515§27
2015

Saunarakennuksen rakentaminen.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12877 103881335T uudisrakennus

Rakennettava kerrosala 4 m²
Kokonaisala 4 m²
Tilavuus 15 m³

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Mika Eero Petteri Teräs, rakennusinsinööri
Rakennussuunnittelija Mika Eero Petteri Teräs, rakennusinsinööri

Lisäselvitys Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.

Kuuleminen Ei tarvetta naapurien kuulemiselle.

Liitteet Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Valokuva
Tutkintotodistus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Katselmukset

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0128-R 06.10.2020 § 126 160

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on 
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

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

-________________Aloitusilmoitus_____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Muut lupaehdot Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaan tarkastusasiakirjaa, joka on
esitettävä katselmusten yhteydessä.
Tulisijan eteen on asennettava kipinäpelti, joka ulottuu tulisijan luukun
reunasta vähintään 10 cm sivuille ja vähintään 40 cm eteen luukun
sivureunasta mitattuna.
Elementtivalmisteisten hormistojen asennuksessa noudatetaan valmistajan
ilmoittamia ja tyyppihyväksyntäpäätöksessä esitettyjä asennus- sekä
etäisyysohjeita.

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0128-R 06.10.2020 § 126 161

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00140

ASIA Laajennuslupa

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

_

304-4__-0___-0___
_____________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
___________
9870 m²
Ei kaavaa
193 m²

Asuinpientalon laajentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo).

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 3987 1019767408 laajennus

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 33 m²

Rakennettava kerrosala 30 m²
Kokonaisala 30 m²
Tilavuus 80 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Sanna Birgitta Torni, rakennusinsinööri
Rakennussuunnittelija Sanna Birgitta Torni, rakennusinsinööri

Lisäselvitys Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

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

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää laajennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0129-R 06.10.2020 § 127 162

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien 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:

- Aloitusilmoitus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

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

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

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää laajennusluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0129-R 06.10.2020 § 127 163

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

ASIA

HAKIJA

LP-304-2020-00197

Rakennuslupa

_

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Toimenpide
Luvan rakennukset uudisrakennus

Rakennettava kerrosala
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

304-4__-0___-0___
________________, 23360 KUSTAVI 
Koko tila
_______
4705 m²
Ei kaavaa
198 m²

Talousrakennuksen rakentaminen.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus 
12879 1038813111

33 m²
33 m²
82 m³
P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Markku Uolevi Vuorinen, rakennusmestari
Rakennussuunnittelija Markku Uolevi Vuorinen, rakennusmestari

Lisäselvitys Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.

Poikkeus Rakennus sijoittuu naapurin luvalla n. 1,5 m päähän rajasta.

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet Naapurin suostumus
Naapurin kuuleminen
Ote alueen peruskartasta
Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Erityissuunnitelmat Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0131-R 06.10.2020 § 128 164

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



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 Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaan tarkastusasiakirjaa, joka on
esitettävä katselmusten yhteydessä.

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0131-R 06.10.2020 § 128 165

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00218

ASIA Rakennuslupa

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi

TOIMENPIDE

_

304-4__-0___-0___
___________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
_________
29280 m²
Ranta-asemakaava 220517§16
2017

Talousrakennuksen rakentaminen.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12880 1038813421 uudisrakennus

Rakennettava kerrosala 18 m²
Kokonaisala 18 m²
Tilavuus 52 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Jouko Olavi Hakala, rakennusarkkitehti
ARK-rakennussuunnittelija Jouko Olavi Hakala, rakennusarkkitehti

Lisäselvitys Ranta-asemakaava, loma-asuntojen korttelialue.

Poikkeus Rakennus sijoittuu ranta-asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle,
rakennuksen käyttötarkoitus huomioiden vähäinen poikkeama.

Kuuleminen Ei tarvetta.

Liitteet Valtakirja
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
CV
Tutkintotodistus
Asemapiirros
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0133-R 06.10.2020 § 129 166

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien 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:

- Aloitusilmoitus
- Loppukatselmus

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

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0133-R 06.10.2020 § 129 167

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00231

ASIA Rakennuslupa

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

_

304-4__-0___-0___
________________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
__________
8100 m²
Ranta-asemakaava 10101996
1996
81 m²

Talousrakennuksen rakentaminen.

Ranta-asemakaava-alueen ulkopuolisen vapaa-ajan asunnon yhteyteen 
rakennettava venesuoja/verstas, joka sijoittuu vapaa-ajan asunnon 
kiinteistöön liitetylle kaava-alueeseen kuuluvaan maa-alueeseen. Rakennus 
sijoittuu kokonaan maa- ja metsätalousalueelle, jolle on kaavassa määritelty 
rakennusoikeus maa- ja metsätaloutta tukeville rakennuksille.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12887 103881339X uudisrakennus

Rakennettava kerrosala 46 m²
Kokonaisala 46 m²
Tilavuus 138 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Markku Uolevi Vuorinen, rakennusmestari
Rakennussuunnittelija Markku Uolevi Vuorinen, rakennusmestari

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet Naapurin kuuleminen
Ote alueen peruskartasta
Ote ranta-asemakaavasta
Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on
hyväksynyt:

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0140-R 06.10.2020 § 130 168
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- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

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

- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- Loppukatselmus

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

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

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0140-R 06.10.2020 § 130 169

___________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00211

ASIA Rakennuslupa

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Asemakaavan vuosi
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

_

304-4__-0___-0___
________________, 23360 KUSTAVI
Koko tila
_______
7201 m²
Oikeusvaikutteinen yleiskaava 250515§27
2015
168 m²

Saunarakennuksen rakentaminen.

Rak.nro Pysyvä Rakennustunnus Toimenpide
Luvan rakennukset 12888 1038813797 uudisrakennus

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 24 m²

Rakennettava kerrosala 24 m²
Kokonaisala 35 m²
Tilavuus 63 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT Pääsuunnittelija Kalervo Rinne, teknikko
ARK-rakennussuunnittelija Kalervo Rinne, teknikko

Lisäselvitys Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.
Kiinteistöllä 2 vapaa-ajan asuntoyksikköä. Omistussuhteet muuttuneet
tilusvaihdon yhteydessä.

Kuuleminen Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

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

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0141-R 06.10.2020 § 131 170

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on 
hyväksynyt: 

____________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

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

- Rakennepiirustukset
- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma

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

- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

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

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

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

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

Saunatupaan ei saa asentaa sen käyttötarkoituksesta johtuen kiinteitä
keittiön kalusteita tai kodinkoneita.

Tulisijan eteen on asennettava kipinäpelti, joka ulottuu tulisijan luukun
reunasta vähintään 10 cm sivuille ja vähintään 40 cm eteen luukun
sivureunasta mitattuna.

Saunan kiukaan etäisyys palava-aineisista rakennusosista ilman suojausta on
sivusuunnassa > 500 mm ja kiukaan yläpuolella > 1200 mm. Mikäli
etäisyydet ovat lyhyempiä, tulee käyttöönottokatselmuksessa esittää
valmistajan ohje asennusetäisyyksistä kyseisellä kiuasmallilla.  Kiukaan
alustan on oltava palamatonta materiaalia ohjeen mukaisesti, edessä ja
sivuilla > 400 mm, mikäli kiukaan tyyppihyväksyntä ei muuta edellytä.

PÄÄTÖS ARK-rakennussuunnittelijan kirjausvirhe korjattu ja Kalervo Rinne merkitty
kyseiseksi suunnittelijaksi.
Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0141-R 06.10.2020 § 131 171

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 12.11.2020.

Rakennustyön aloitus Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 13.11.2020.

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

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 13.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun
13.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Kustavin kunta PÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0141-R 06.10.2020 § 131 172

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Kustavin kunta 
Rakennuslautakunta 

Lupatunnus 20-0126-POI 

Sähköinen asiointitunnus 

HAKIJA 

RAKENNUSPAIKKA 

Kiinteistön nimi 
Pinta-ala 
Asemakaava 

TOIMENPIDE 

Palo luokka 

Lisäselvitys 

Poikkeaminen 

Kuuleminen 

Liitteet 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

PÄÄTÖS 

Päätöksen antaminen 

POIKKEAMISPÄÄTÖS 

06.10.2020 § 132

LP-304-2020-00045 

 

304-4__-0___-0___
___________
___________
60390 m2

Ei kaavaa 01111995

Venevajan rakentaminen. 

P3 

Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa. 
Myönnetty venevajan rakennuslupa 10-161-R rauennut. 

Rakennuspaikan etäisyys rannasta alle 25m. 

Naapurit kuultu, naapurin huomautus liitteenä. 

Naapurin kuuleminen 
Muu pääpiirustus 
Ote ranta-asemakaavasta 
Rakennusoikeuslaskelma 
Todistus hallintaoikeudesta 
Asemapiirros 
Hakemus vireilletullessa 
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä 

173 

Rakennuslautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa, sillä 
rakennuspaikan ei katsota, kokonaisuus huomioon ottaen, olevan soveltuva 
haetulle rakennukselle. 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020,jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä. 

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00196

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

_

304-4__-0___-0___
_______
_______
2300 m²
Ei kaavaa
180 m²

Koko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos.

Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.

Poikkeamista haetaan vapaa-ajan rakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttamiseksi pysyvään asumiseen.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

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

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa. 
Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, 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 20-0132-POI 06.10.2020 § 133 174

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

LP-304-2020-00217

_

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ehdotuksen perustelut

PÄÄTÖS

Päätöksen perustelut

304-4__-0___-0___
_____________
_________
155919 m²
Ranta-asemakaava 071116§29

Asuinpientalon, saunan, vierasmajan, talousrakennuksen ja laiturin 
rakentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo).

Ranta-asemakaava, loma-asuntojen korttelialue.

Vakituisen asuinrakennuksen, tämän täydennysrakennuksen ja 
talousrakennusten rakentaminen ranta-asemakaavan mukaisen rakennusalan 
ulkopuolelle.
Vakituisen asuinrakennuksen rakentaminen ranta-asemakaavassa 
määritellylle loma-asuntojen korttelialueelle.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

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

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Rakennuspaikalla tehtyjen tutkimusten ja vallitsevien ympäristöolojen 
perusteella rakennuspaikka on rakentamiselle soveltuvampi, kuin ranta-
asemakaavan mukainen rakennuspaikka.
Ranta-asemakaavan luontotilaselvityksen perusteella alueella ei erityisen 
merkittäviä luontoarvoja.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa. 
Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Rakennuspaikalla tehtyjen tutkimusten ja vallitsevien ympäristöolojen 
perusteella rakennuspaikka on rakentamiselle soveltuvampi, kuin ranta-
asemakaavan mukainen rakennuspaikka.
Rakennuslautakunta katsoo, ettei ranta-asemakaavamerkintä 
luonnontilaisena säilytettävästä alueesta ole esteenä poikkeamisen 
myöntämiselle. Luontotilaselvitys on ollut esityksen liitteenä ja tämä on 
ollut esillä kokouksessa.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0136-POI 06.10.2020 § 134 175

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

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

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0136-POI 06.10.2020 § 134 176

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00230

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

_

304-4__-0___-0___
_______________
___________
5083 m²
Ranta-asemakaava 140307§18
175 m²
144 m²

Koko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos.

Ranta-asemakaava, yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialue.

Poikkeamista haetaan ranta-asemakaavan RA-alueella sijaitsevan vapaa-ajan 
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyvään asumiseen.

Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Energiatodistus
CV
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa. 
Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, 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 20-0137-POI 06.10.2020 § 135 177

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00198

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

_

304-4__-0___-0___
____________
____________
5590 m²
Ei kaavaa
61 m²

Vierasmajan rakentaminen.

Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.

Vapaa-ajan asunnon täydennysrakentaminen, ei ranta-asemakaavaa.

Naapurit kuultu ja huomautusten mukaiset muutokset tehty.

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

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa. 
Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, 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 20-0138-POI 06.10.2020 § 136 178

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

LP-304-2020-00233

_

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

304-4__-0___-0___
______________
____________
8800 m²
Oikeusvaikutteinen yleiskaava 250515§27
112 m²

Vapaa-ajan asunnon (100k-m2), saunan (25k-m2), vierasmajan (25k-m2)  ja 
autotalli-/varastorakennuksen (30k-m2) rakentaminen olemassa olevien 
vapaa-ajan asunnon ja talousrakennusten tilalle. Olemassa olevat 
huonokuntoiset rakennukset puretaan.

Vapaa-ajan asunnon ja tämän täydennysrakentaminen, ei ranta-
asemakaavaa.
Alue on määritelty oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa palveluiden ja 
hallinnon alueeksi.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa. 
Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, 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 20-0139-POI 06.10.2020 § 137 179

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Sähköinen asiointitunnus LP-304-2020-00128

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava
Rakennettu kerrosala

TOIMENPIDE

Lisäselvitys

Kuuleminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

PÄÄTÖS

Päätöksen antaminen

Luvan voimassaolo

_

304-4__-0___-0___
__________
__________
20000 m²
Oikeusvaikutteinen yleiskaava 250515§27
239 m²

Vierasmajan rakentaminen.

Rakennuspaikalla ei ole ranta-asemakaavaa.
Vakituisen asumisen rakennuspaikka.

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Naapurin kuuleminen
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten
Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Valokuva
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikille myönnetyille poikkeamislupahankkeille on haettava rakennuslupa. 
Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020, 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 20-0142-POI 06.10.2020 § 138 180

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Kustavin kunta 
Rakennuslautakunta 

Lupatunnus 20-0143-POI 

Sähköinen asiointitunnus 

HAKIJA 

RAKENNUSPAIKKA 

Kiinteistön nimi 
Pinta-ala 
Asemakaava 
Rakennettu kerrosala 

TOIMENPIDE 

Lisäselvitys 

Poikkeaminen 

Kuuleminen 

Liitteet 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

PÄÄTÖS 

Päätöksen antaminen 

POIKKEAMISPÄÄTÖS 

06.10.2020 § 139 181 

LP-304-2020-00246 

 

304-4__-0___-0___
___________
___________
214900 m2

Ranta-asemakaava 140307§18
84 m2

Asuinpientalon rakentaminen ( enintään kaksiasuntoinen erillispientalo ). 
Olemassa olevan päärakennuksen käyttötarkoitus muutetaan vierasmajaksi. 

Ranta-asemakaava, erillispientalojen kortteliaulue. 

Uudisrakennus sijoitetaan ranta-asemakaavaan merkityn rakennusalan 
ulkopuolelle lähemmäksi rantaa, kuitenkin AO-alueen rajojen sisällä. 
Etäisyys rantaan > 1 00m. 

Ei tarvetta naapurien kuulemiselle (etäisyys). 

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

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen. 

Rakennuslautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2020,jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä. 

____________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 6.10.2020  182 

§140 TIEDOKSIANNOT.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja
22.9.2020.

- Viranhaltijapäätös 1.10.2020.

- Salassa pidettävä asia Julk. Laki 24§ mom 6.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



KUSTAVIN KUNTA Kokouspäivä  Sivu 
Rakennuslautakunta 6.10.2020  183 

§141 MUUT ASIAT.
Keskustellaan kokouksessa: 

- Aloite asemakaavamuutoksesta kiinteistön 304-410-___-___ 
________ osalta.

- Vesihuollon riskisuunnitelma.

- Poikkeamislupahakemukseen liittyvän katselmuksen 
sopiminen.

- Kiinteistön 304-__-__-__ _____ rakentamismahdollisuudet.

- Valitaan Irja Skyten-Suominen rakennuslautakunnan 
edustajaksi jätehuoltopalaveriin torstaina 8.10.2020 klo 12.

- Tiedustelu Etelä-Vartsalan laituripaikoista

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT Rak.ltk. 10/2020 

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:                  114-116, 118-120, 139-141 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                  117 ja 121 ja 122         

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:                117 ja 121 ja 122 

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 12.10.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

mailto:kustavi@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen. Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 10/2020 

Valitusoikeus 

Valitusaika 

Valitusviranomainen 

Valituksen muoto ja 
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Hallintovalitus, pykälät: §124-§138 

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: 8.00-16.15 

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

mailto:turku.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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 13.10.2020. 

mailto:kustavi@kustavi.fi


Liitetään pöytäkirjaan 
Rak.ltk. 10/2020

  OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

  Kustavin rakennuslautakunta 6.10.2020 §123.  

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 13.10.2020:  

§123 Lining Oy

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 12.10.2020. 

mailto:kustavi@kustavi.fi
mailto:janne.jortikka@lining.fi
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