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Pöytäkirjan nähtävillä 
pitäminen 

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

asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Puheenjohtaja 
Irja Skytén-Suominen 
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Rakennuslautakunta 

PÖYTÄKIRJA 
5.5.2020  

KOKOUSAIKA Tiistai 5.5.2020 klo 16.30 – 18.10 

KOKOUSPAIKKA Teams-etäkokous. 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Skytén-Suominen Irja      puheenjohtaja   §53-64 ja §66-69 
Nummela Antti              jäsen/puheenjohtaja §65 
Laine Marjut jäsen 
Herhi Kari        jäsen 
Nieminen Kai jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

Ääritalo Antti kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Lehtinen Jukka              kunnanhallituksen edustaja 
Katara Veijo kunnanjohtaja 

ESITTELIJÄT §53-55, §56-59, §60-69                Ojala Meri-Tuuli       rakennustarkastaja                 
§56-59 Harri Jääskeläinen    kiinteistöesimies                               

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS §53

ASIAT §:t 53-69

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

§54

PÄÄTÖSTEN 
ANTAMISPÄIVÄ 
LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan 
julkipanon jälkeen. 

pvm 
12.5.2020 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja          §65            Pöytäkirjanpitäjä       

Irja Skytén-Suominen     Antti Nummela       Meri-Tuuli Ojala          
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTAMINEN 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien allekirjoitukset) 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti lukuun ottamatta §:iä 
-- 
Tarkastusaika 
Kustavi 8.5.2020 

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 11.5.2020.  

JULKIPANOTODISTUS 
(MRL 142§) 

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

pvm 
11.5.2020- 
11.6.2020 

Virka-asema        Allekirjoitus 

Ilmoitustaulunhoitaja  Niina Uotila 
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§53 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. 

 
Irja Skytén-Suominen on esteellinen §65 kohdalla asianosaisena,  
Antti Nummela toimii puheenjohtajana kyseisen pykälän kohdalla. 

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

Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa 
  perjantaina 8.5.2020, alkaen klo 9.00. 
 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kai Nieminen ja Kari Herhi.  
Pöytäkirjan tarkastus on perjantaina klo 9.00 kunnanvirastolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§55 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 
 

 
Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja  

lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§56 ALOITE SÄHKÖAUTON LATAUSPISTEEN SIJOITTAMISESTA SPAUNAN ALUEELLE. 

Rakennuslautakunta päätti 7.4.2020 kokouksessa, että pyydetään tarjous 
kahdesta auton latauspisteestä. Lisäksi päätettiin, että selvitetään, olisiko 
paikallisilla yrityksillä halua lähteä mukaan latauspisteiden yhteishankintaan. 

Tuotteesta on saatu tarjoukset, joiden perusteella on oltu yhteydessä viiteen 
kunnan alueella toimivaan yrittäjään. Tarkoituksena on saada alueelle yhden 
merkkisiä laitteita, jotta näkyvyys tuotteen aplikaatiosta olisi alueelle suuri.  

Spauna on tehnyt aloitteen, jossa ehdottaa tuotteen sijoittamista heidän 
hallinnoimalleen tontille ja Kustavin kunta maksaisi hankkeen toteutuksen. 

Aloite jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:  

Rakennuslautakunta päättää, että yritykset halutessaan hankkivat latauspisteet 
omakustanteisesti, mikäli ne sijoitetaan yritysten alueelle. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§57 SÄHKÖAUTON LATAUSPISTEET. 

Rakennuslautakunta päätti 7.4.2020 kokouksessa, että pyydetään tarjous 
kahdesta auton latauspisteestä, jotka sijoitettaisiin torin yhteydessä oleviin 
sähkötolppiin. Lisäksi päätettiin, että selvitetään, olisiko paikallisilla yrityksillä 
halua lähteä mukaan latauspisteiden yhteishankintaan. 

Päätöksen jälkeen tilanne on muuttunut: ELY otti kuntaan yhteyttä ja kasvattaa 
Vuosnaisiin rakennettavan lauttarannan yhteydessä olevaa sähkökeskusta 
kiinteistöesimiehen pyynnöstä. Liittymän korotus tehdään Ely:n kanssa 
yhteistyössä eikä siitä aiheudu kunnalle lisäkuluja ja se mahdollistaa sähköauton 
latauspisteen sijoituksen tulevalle parkkipaikalle. Sähkökeskuksen 
suurentaminen mahdollistaa tulevaisuudessa alueen yrittäjille myös riittävän 
sähkönjakelun mahdollisuuden. 

7.4.2020 päätöksessä ehdotettiin myös, että latauspiste sijoitettaisiin torin 
alueelle ja hyödynnettäisiin olemassa olevia sähkötolppia. Sähkötolpat ovat tällä 
hetkellä toriyrittäjien käytössä, joten tarvitsee selvittää vaihtoehtoinen 
sijoituspaikka torin alueelle. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 
 
Rakennuslautakunta päättää, että kunnan alueelle asennetaan kunnan toimesta 
kaksi latauspistettä. Toinen sijoitettaisiin Vuosnaisten uudistuvalle satama-
alueen parkkipaikalle ja toinen torialueella oleville parkkipaikoille. Tuotteeksi 
valitaan 2-paikkainen Virta Public EVE. 
 

Päätös: Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§58 DEFIBRILLAATTOREIDEN TARKAT SIJOITUSPAIKAT. 

Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 §160 määritellyt, että 
sydäniskureiden sijoituspaikat ovat kunnan omistamalle/hallinnoimalle alueelle 
Parattulan vanhassa yhteysaluslaiturissa, Vuosnaisten satamassa, Lootholman 
satamassa ja Kustavin suvitorilla. 

Lootholman sataman defibrillaattori on asennettu laiturin vieressä olevan 
sähkökeskuksen yhteyteen. 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirjaote 10.12.2019 §160 jaetaan lautakunnan 
jäsenille esityslistan liitteenä. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:  
 
Rakennuslautakunta päättää määrittää defibrillaattoreiden tarkoiksi 
sijoituspaikoiksi seuraavat: 

-Parattulan vanha yhteislaituri: laiturin vieressä olevan sähkökeskuksen 
yhteyteen 

-Vuosnaisten satama: huoltorakennuksen seinään. 

-Kustavin Suvitori: WC:n Kivimaantien puoleiseen sivuun. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§59 JÄKÄLÄKUJAN LEIKKIPAIKAN KUNNOSTAMINEN.

____________ on ollut yhteydessä tekniseen toimeen Jäkäläkujan leikkipaikan 
kunnostamiseen liittyen. Leikkipaikka on päässyt huonoon kuntoon ja kaipaisi 
pikaista kunnostusta.  

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että piha-alue ja koko 
kiinteistö ovat turvallisia käyttää. Kiinteistön omistaja vastaa piha-alueella 
olevien leikkipaikkojen sijoittelusta sekä leikkivälineiden turvallisuudesta 
korostuneen huolehtimisvelvoitteen asettamassa laajuudessa.  

Leikkivälineiden turvallisuuden osalta on olemassa eurooppalainen standardi 
(SFS-EN 1176 ja 1177), joka on suositusluonteinen. Kyseisen standardin 
mukaisia leikkivälineitä voidaan lähtökohtaisesti pitää turvallisina. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että vain standardin mukainen leikkipaikka tai laite täyttää 
huolellisuusvelvoitteen. Tärkeää on, että leikkiväline tai -paikka on toteutettu 
yhtä turvallisella tavalla. Lisäksi kiinteistön omistajan tulee huolehtia ja valvoa, 
että leikkivälineitä pidetään kunnossa valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä ______________ 
viestin ja liitteen, jossa on koottuna tietoa leikkipaikan turvallisuudesta ja 
siihen liittyvistä vastuukysymyksistä. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 

Rakennuslautakunta päättää purkaa vanhan leikkipaikan ja tilalle suunnitellaan 
ja rakennutetaan uusi pienimuotoinen leikkipaikka. Kustannukset katetaan 
rivitalojen korjauksiin osoitetuista määrärahoista. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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SALASSA PIDETTÄVÄ Julkisuuslaki 24 § 18. momentti 
§60 __________________________________________________________.

 

 

       

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§61 NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSIIN.

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 26.3.2020 käsitellyt edustajan nimeämistä 
rakennuslautakunnan kokouksiin. Nuorisovaltuuston jäsen voi osallistua 
kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeudella, pois lukien salaiseksi luokitellut asiat. 
Nuorisovaltuusto on valinnut rakennuslautakunnan kokouksiin edustajakseen 
Niiro Niemen.  

Nuorisovaltuuston pöytäkirjaote jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille 
esityslistan liitteenä. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 

Rakennuslautakunta päättää, että nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua 
rakennuslautakunnan kokouksiin läsnä- ja puheoikeudella, pois lukien salaiseksi 
luokitellut asiat.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§62 RAKENNUSVALVONNAN TILANNEKATSAUS 1.1.-31.3.2020. 

                  Rakentamisen lupapäätöksiä on tehty seuraavasti: 
 

  
  

 

 

 

 

               
  

Rakentamisen luvat on otettu käsittelyyn keskimäärin 1 viikon kuluessa luvan 
jättämisestä sekä ratkaistu 1-2 viikon kuluessa tarvittavien liitteiden/puuttuvien 
tietojen toimittamisen jälkeen. 

Asiakkaita on aktiivisesti ohjattu lupapisteeseen ja palaute on pääosin ollut 
positiivista, sillä lupapiste nopeuttaa kokonaiskäsittelyaikaa ja hakemuksen 
korjaukset sekä liitteiden lisääminen onnistuu helpommin.  

Rakennusoikeuskyselyihin, jotka ovat tulleet sähköpostilla, on vastattu 
keskimäärin 1-2 viikon sisällä. Rakennustarkastajalle lisättiin toinen soittoaika 
vuoden alussa.  

Kesällä ollaan toteuttamassa asiakastyytyväisyyskysely, joka jaetaan joko 
loppukatselmuksen tai lupapäätöksen yhteydessä asiakkaille. 
Energiaselvityksestä laaditaan selkeä ohje kunnan nettisivuille loppuvuoden 
aikana. Tehtävänkuvauksista laaditaan luonnokset rakennuslautakunnalle 
nähtäväksi. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:  
 
Rakennuslautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja esittää 
mahdolliset muutostarpeet ja huomautukset kokouksessa. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
Sovittiin, että siirrettävistä rakennuksista laaditaan uusi lupaohje. Sähköpostiin 
asennetaan automaattivastaukset rakennustarkastajalle, kiinteistöesimiehelle ja 
toimistovirkailijalle. 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 

1.1.2020 - 31.3.2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Rakennuslupa 16 9 17 38 16 12 
Rakennusluvan jatko   1 2    1 
Toimenpidelupa 5 5 38 33 3 7 
Toimenpideilmoitus 9 4 17 4 2 3 
Purkamislupa      1  2 
Poikkeamispäätös 9 3 4 6 4 3 
Suunnittelutarveratkaisu   1       
Maisematyölupa 5   3 3 4   
Vastuullinen työnjohtaja 22 6 18 27 48 13 
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§63 LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄTALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2:STA.    
  

Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Itätalon ranta-
asemakaavan muutos 2:n ehdotuksesta. 

Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 304-407-5-37 Mäntylähti ja 
304-407-5-85 Katajalahti. Kaava-alue sijaitsee Kustavissa Myöholmin 
länsiosassa noin 13,5 kilometriä Kustavin kirkonkylästä pohjoiseen. 

Ranta-asemakaavan muutoksella mahdollistettaisiin kahden loma-asunnon 
rakentaminen samalle rakennuspaikalle.  

  Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua Varsinais-Suomen 
maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalous- 
/retkeily- /virkistys aluetta (MRV). 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-7 
lay/km ja 40 % vapaata rantaa. Suunnittelualueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

 
ELY-keskus on ehdotusvaiheen lausunnossaan todennut, että kuten kaavan 
valmisteluvaiheessakin, maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi 
rantarakennuspaikoille ei tulisi sallia kahta lomarakennusta eikä toisaalta 
kaksiasuntoisia lomarakennuksiakaan. Lisäksi lausunnossa on kiinnitetty 
huomiota siihen, että emätilaselvityksessä on käytetty vakiintuneesta 
käytännöstä poikkeavia kertoimia. Vakiintuneita kertoimia käyttäen emätilan 
käyttämättömän rakennusoikeuden määrä saattaa jäädä huomattavasti 
pienemmäksi. ELY-keskuksen lausunnossa on myös mainittu rakennusten 
korkeusasemasta. Rakennusala ulottuu kahden metrin käyrän alapuolelle, ja 
rakennukset on perustettava siten, että kastuessa vaurioituvia rakenteita ei 
sijoiteta +2,5 m alapuolelle (N2000). Maisema-arvojen turvaamiseksi 
rakennusala tulisi rajata korkeammalle, kauemmaksi rannasta.  
 
Rakennuslautakunnalle jaetaan ehdotusvaiheen kaavamateriaali sekä ELY-
keskuksen lausunto esityslistan liitteenä. 

    
Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 

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

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§64 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN ERILLISTEN ALUEIDEN SIIRTOEHDOTUSTA KUSTAVIN 
       KUNNASTA UUTEENKAUPUNKIIN.  

Kustavin kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa koskien 
erillisten alueiden siirtoa Kustavin kunnasta Uuteenkaupunkiin.  

Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen 
annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut seuraavan luettelon niistä 
erillisistä alueista eli enklaaveista, joita Maanmittauslaitos ehdottaa 
siirrettäväksi päätöksellään Kustavin kunnasta Uuteenkaupunkiin. Luettelon 
liitteenä on kartat siirrettäväksi esitetyistä alueista. Edellytykset alueiden 
siirrolle on määrätty edellä mainitun lain 2 §:ssä.  
 
Tämä luettelo karttoineen on nähtävillä 23.4.2020 – 1.6.2020 julkista kuulu-
tusta varten Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset (muut kuulutukset).  
 
Kustavin kunnasta ehdotetaan siirrettäväksi Uuteenkaupunkiin seuraavat 
rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat: 
  
Erillisalue A, pinta-ala 3,84 ha  
Erillisalue B, pinta-ala 0,79 ha  
Erillisalue C, pinta-ala 0,69 ha  
Erillisalue D, pinta-ala 0,13 ha  
Erillisalue E, pinta-ala 0,12 ha  
Erillisalue F, pinta-ala 0,10 ha  
 
Edellä mainittujen erillisalueiden A - F sijainti selviää tarkemmin liitteenä 
olevista kartoista. Kyseiset erillisalueet ovat kaikki Pleikongi-saariryhmän 
saaria ja ne kuuluvat erillisinä palstoina tilaan 304-418-1-243 Hirviniemi. 
 
Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan kuulutus enklaavien siirtoehdotuksesta 
sekä siirtoehdotus karttoineen esityslistan liitteenä. 
 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus:   
 
Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei se 
näe tarvetta alueiden siirtämiselle. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§65 LAUSUNTOSEHDOTUS KOSKIEN LOUKEENKARIN KALANKASVATTAMON   
       LAAJENNUSTA. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa 
varten käsiteltävänä Loukeenkarin kalankasvattamon laajennusta koskeva 
ympäristövaikutusten arviointiselostus.  

Kunnanhallitus on pyytänyt rakennuslautakunnalta lausuntoehdotusta koskien 
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot 
hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista 

Hankkeella on neljä toteuttamisvaihtoehtoa: 
VE0:  Laajentamista ei toteuta, toiminta jatkuu nykyisellään,  
kalantuotannon vuotuinen lisäkasvu on n. 300 t/a  
(ravinnekuormitus 1200 kg/a P, 12000 kg/a N),  
VE1: jossa kalantuotannon vuotuinen lisäkasvu on n. 800 t/a   
(ravinnekuormitus 3000 kg/a P, 30000 kg/a N),   
VE2: jossa kalantuotannon vuotuinen lisäkasvu on n. 1000 t/a 
(ravinnekuormitus 4000 kg/a P, 40000 kg/a N) , ja  
VE3: jossa kalantuotannon vuotuinen lisäkasvu on n. 1200 t/a  
(ravinnekuormitus 5000 kg/a P, 50000 kg/a N).  
 
Hankkeesta vastaa Lännenpuolen Lohi Oy.   

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 
 

Rakennuslautakunta esittää lausuntoehdotukseksi, että hanke vaikuttaisi 
sijainnin ohjausmenettelyn näkökannalta olevan oikein suunniteltu hanke. 
Selvityksessä on myös otettu kattavasti huomioon eri osa-alueita ja virtauksen 
mallinnukset huomioivat ympäristöolosuhteita. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

   
 
 
 

                       Irja Skytén-Suominen poistui asianosaisena kokouksesta tämän pykälän  
                                            käsittelyn ajaksi, puheenjohtajana toimi Antti Nummela. 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§66 SAUNARAKENNUS KIINTEISTÖLLÄ ___________.

Kiinteistön omistaja on pyytänyt rakennusvalvontaviranomaista ottamaan 
kantaa siihen, tuleeko hänen siirtää kiinteistöllä _______________ olevaa 
rantasaunaa. 

Kiinteistön omistaja on hakenut rantasaunalle rakennuslupaa 2012 
(rakennuslupa 12-0088-R). Lupa on myönnetty ja loppukatselmus on suoritettu 
10.01.2018. 

Kiinteistöllä on suoritettu maanmittaustoimitus 20.9.2019, jossa ilmeni, että 
kiinteistön ____________ ja ____________ välinen raja onkin puoli metriä 
lähempänä kiinteistön __________ saunaa. Näin ollen saunan räystään 
etäisyydeksi rajasta jäi 4,5 metriä. Kiinteistön ___________ on myös rakentanut 
saunan eteen terassin, josta n. 0,3 m2 jäi naapurikiinteistön puolelle. Tämä 0,3 
m2 osa on purettu. Kiinteistön ___________ aikaisempi omistaja on antanut 
luvan rakentaa terassin oletettuun rajaan asti. Omistaja on vaihtunut vuonna 
2017. 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan Maanmittauslaitoksen pöytäkirja, 
toimituskartta, karttaote, kiinteistön ____________ edellisen omistajan 
lausunto, kiinteistön ___________ omistajan kirje sekä saunan rakennusluvan 
asiakirjat esityslistan liitteenä.  

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 

Rakennuslautakunta päättää, että tarvetta saunan siirtämiselle tai räystään 
poistamiselle ei ole. Saunan räystään poistaminen/saunan siirtäminen puoli 
metriä kauemmas rajasta ei olennaisesti paranna naapurin olosuhteita käyttää 
vapaa-ajan asuntoaan, eikä estä heitä rakentamasta 5 metrin päähän rajasta. 
Lisäksi naapurikiinteistön edellinen omistaja on antanut suostumuksen rakentaa 
terassin rajaan kiinni, joten tarvetta sen poistamiselle ei ole. Rakennuksen 
liittäminen sähköverkkoon ei ole ollut Kustavissa asennusajankohtana 
rakennusvalvonnan luvan varainen toimenpide.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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§67 TIEN NIMEÄMINEN HUVILATIEKSI.

Kiinteistön ____________ omistajat ___________________ ovat toimittaneet 
hakemuksen tien nimeämiseksi Kustavin ___________. Tie kulkee kiinteistöjen 
___________ sekä ___________ kautta kiinteistöille __________, _________ 
__, ___________ sekä _________. Tien nimeksi on ehdotettu Huvilatietä.

Rakennuslautakunnalle jaetaan hakemus tien nimeämisestä esityslistan liitteenä. 

Meri-Tuuli Ojalan ehdotus: 

Rakennuslautakunta päättää, että tie nimetään Huvilatieksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



Sähköinen asiointitunnus

HAKIJA

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Asemakaava

TOIMENPIDE

Poikkeaminen

Liitteet

PÄÄTÖSEHDOTUS

5250 m²
Ei kaavaa

38 neliöisen vapaa-ajan asunnon rakentaminen ja vanhan vapaa-ajan 
asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen saunaksi.

Vapaa-ajan asunto suunnitellaan käytettäväksi alle 4kk vuodessa. 
Rakennukseen tulee kantovesi.

Poikkeamista haetaan MRL § 72 kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman 
voimassaolevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on 
erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.

Lisäksi poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksestä, jonka mukaan vapaa-
ajan asunto tulisi sijoittaa 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennus on 
hakemuksessa sijoitettu 24 metrin päähän rantaviivasta maastollisista syistä.

Naapurin suostumus
Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten
Rakennusoikeuslaskelma
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Leikkauspiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Perustelut:
Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen 
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Toimenpide ei 
vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Toimenpide ei 
vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §.

PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0055-POI 05.05.2020 § 68 78

____________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



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

Poikkeamispäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-
oikeudesta.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.05.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon. Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Kustavin kunta POIKKEAMISPÄÄTÖS
Rakennuslautakunta

Lupatunnus 20-0055-POI 05.05.2020 § 68 79

____________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



 
KUSTAVIN KUNTA   Kokouspäivä   Sivu 
Rakennuslautakunta   5.5.2020   80 
 
 
§69 TIEDOKSIANNOT.  
 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan tiedoksiantona esityslistan 
liitteenä:  

 
- Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päätös 2.4.2020 

VARELY12702020 Honkaniemen luonnonsuojelualueen 
perustamisesta Kustaviin. 

 
- Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päätös 14.4.2020 

VARELY13652020 Hirsilän luonnonsuojelualueen 
perustamisesta Kustaviin. 

 
- Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päätös 9.4.2020 

VARELY23962020 Koeluontoisen kalankasvatustoiminnan 
tutkimusohjelman hyväksyminen Kustavin Lanskerin 
länsipuolella, Lännenpuolen Lohi Oy. 

 
- Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vastaus 14.4.2020  

Liikenne- ja viestintäministeriön tietopyyntöön kunnan 
alueella olevista yhteysaluslaitureista. 

 
- Loukeenkarin kalankasvatuksen tarkkailututkimus 

vuosiraportti 2019. 
 

- Vuosnaisten sähköliittymäsopimus 22.4.2020. 
 

- Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja 
28.4.2020. 

 
- Viranhaltijapäätös 30.4.2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET  Liitetään pöytäkirjaan 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    Rak.ltk. 5/2020 

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:                53-59, 61-67 ja 69 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:                60 ja 66            
 
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:                60 ja 66 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös    
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
-kunnan jäsen 
 
Kustavin kunta 
Rakennuslautakunta 
Keskustie 7 
23360 KUSTAVI 
Sähköposti: rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojala, meri-tuuli.ojala@kustavi.fi   
 
Kirjaamon aukioloaika (rakennuslautakunta) on maanantaista perjantaihin klo 8.15-16.00. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan em. kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivänä kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksi saantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta.  
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
-päätös, johon haetaan oikaisua  
-miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
-millä perusteella oikaisua vaaditaan 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan kirjaamosta. 
Pöytäkirja on 11.5.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  

 

mailto:meri-tuuli.ojala@kustavi.fi


MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto-oikeuteen.   Liitetään pöytäkirjaan 
      Rak.ltk. 5/2020 
 
 
 
Valitusoikeus 
 
 
Valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusviranomainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituksen muoto ja 
sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Hallintovalitus, pykälät: 68 
 
Päätöksiin saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksi antoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 
 
Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:  
Turun hallinto-oikeus  
Sairashuoneenkatu 2-4          PL 32 
20100 TURKU                          20101 TURKU 
 
Puhelinvaihde: 029 56 42 400               Kirjaamo/asiakaspalvelu: 029 56 424 10 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi          Turun hallinto-oikeus on avoinna ma-pe klo: 8-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  . 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

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

tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

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

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

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

viranomaiselle.  
- mahdollinen asiamiehen valtakirja  

 

mailto:turku.hao@oikeus.fi
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Oikeudenkäyntimaksu 
 
 
Pöytäkirja 

 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää  
 
Kustavin kunnan rakennustoimistosta:  
Keskustie 7  
23360 Kustavi  
sähköposti: kustavi@kustavi.fi 
puhelin:       02-842 6600 
 
Rakennustoimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo: 8:15 – 16:00. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 12.5.2020. 
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