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KUSTAVI

LOVES YOU

HYVÄÄ ELÄMÄÄ KUSTAVISSA
Kustavi on luonnonläheinen ja turvallinen saaristokunta meren ympäröimänä toimivien
liikenneyhteyksien varrella. Kustavi on hyvien palvelujen kunta, jossa voit viihtyä ja harrastaa.
Viihtyisä ja hyvin resursoitu alakoulumme ja maksutonta päivähoitoa tarjoava päiväkoti luovat
hyvät edellytykset lapsiperheiden viihtyvyyteen. Oma terveysasema ja kattavat muut palvelut
mahdollistavat täysipainoisen elämän saariston sylissä. Lisää palveluista voit lukea tästä
palveluoppaasta tai uudistuneilta kunnan verkkosivuilta.
Kustavin kunnassa on koko kunnan kattava valokuituverkko, joka mahdollistaa tehokkaan
etätyöskentelyn. Kunnan tuloveroprosenttia on laskettu monta vuotta peräkkäin.
Vuonna 2021 tuloveroprosentti on 18,25 %, mikä on Suomen kuntien alimpia ja
Varsinais-Suomen kuntien alin veroprosentti.
Kustavi on vireä yrittäjyyskunta ja olet tervetullut reippaiden ja luovien yrittäjiemme joukkoon.
Seudullinen kehittämisorganisaatio Ukipolis Oy palvelee yritystoiminnan aloittamiseen ja
yritystukiin liittyvissä asioissa. Kustavin kunta opastaa osaltaan yritystoiminnan aloittamisessa
ja sidosryhmäyhteyksien luomisessa. Yritysten investointitukea on haettavissa hyväksyttäviin
investointeihin noin 20–35 % ELY-keskukselta ja Leader-yhdistykseltä. Yritystuista ja toimitiloista
voi tiedustella kunnanjohtajalta tai Ukipoliksesta.
Kustavin kunta julkaisee joka kuukausi kuntatiedotteen, josta näet tapahtumat ja kuntalaisia
koskevia tiedotteita. Kuntatiedote jaetaan joka kotiin ja se on saatavissa kunnan verkkosivuilta.
Ajantasaiset tiedot kunnan palveluista ja yhteystiedoista löydät kustavi.fi sivuilta ja matkailuun
liittyvät palvelut ovat koottuna visitkustavi.fi -sivuilla.
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ASUMINEN KUSTAVISSA
MONIPUOLISET ASUMISEN PALVELUT
Kustavissa on tarjolla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, niin yksityisiltä kuin kunnaltakin.
Kustavin kunnalla on keskusta-alueella kymmeniä vuokra-asuntoja. Kunnan verkkosivuilta voit
täyttää asuntohakemuksen tai pyytää rakennustoimistosta paperisen version. Lisätietoja saat
kustavi.fi sivuilta tai soittamalla kunnanrakennusmestarille.
Kustavissa on jatkuvasti myynnissä niin omakotitaloja kuin vapaa-ajanasuntoja.
Tee unelmista totta muuttamalla saariston syliin.

VESIHUOLTO

Kustavin kunnan alueella on kunnan oman vesijohto- ja viemäriverkoston lisäksi noin 10
vesiosuuskuntaa. Oman kiinteistönne lähinnä olevaa vesijohto- ja/tai viemäriverkkoa voitte
tiedustella teknisestä toimistosta. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen vaaditaan toimenpidelupa
kunnan rakennusvalvonnasta. Kunnan vahvistamalla toiminta-alueella liittyminen vesiosuuskunnan
tai kunnan jätevesiverkostoon on ensisijainen vaihtoehto.
Siirrä vesimittari lämpimään tilaan talven ajaksi. Kun suljet vesijohdon, muistathan ilmoittaa
vesimittarilukemasi. Vesilaitoksen kaukovalvonnassa vesivuodot yleensä havaitaan melko pian,
mutta vuotokohdan paikallistamisessa voi mennä aikaa. Jos kiinteistössä on vesivuoto, joka ei näy
kiinteistön vesimittarissa (esim. vesimittarin rikki jäätyminen), niin vesilaitos laskuttaa vuotoveden
arvion mukaan. Lisäksi olisi hyvä aina ilmoittaa vesilaitokselle havaituista vuodoista myös silloin,
kun vuoto on saatu korjattua.

ENERGIANEUVONTAA

Valonia tarjoaa energianeuvontaa Varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia tarjoaa neuvontaa kaikille
maakunnan kunnille ja kuntalaisille. Kuntaiset voivat kysyä asumisen energiankulutuksesta,
lämmitystapavalinnoista, puun poltosta sekä laitteiden hankinnasta. Lisäksi Valonia tarjoaa
asiantuntija- ja ideointiapua energiateemaisten tapahtumien järjestämiseen. ks. valonia.fi

AVUSTUKSIA

ARAlta on mahdollista saada energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin
korjaushankkeisiin ks. ara.fi.
ELY-keskukselta on mahdollista hakea valtionavustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä
olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla
lämmitysmuodoilla.
ks. ely-keskus.fi

TÄRKEITÄ
YHTEYSTIETOJA
ASUMISEEN:

KUNNAN
VUOKRA-ASUNNOT
KUNNANRAKENNUSMESTARI
Jari Nerjanto puh. 044 742 3360
Toimistovirkailija Johanna Nurmi
puh. 044 706 2023

TEKNISEN
TOIMIALAN
PÄIVYSTYS 24/7
puh. 044 383 8822
Akuutit vikatilanteet kunnan
vesijohto- ja viemäriverkostossa.
Kunnan kiinteistöjen mukaan lukien
vuokra-asuntojen akuutit
vikatilanteet, kuten vesivuodot ja
lukkojen avaukset.

HUOM!

Muistathan viimeistään
vuodenvaihteessa antaa
vesimittarilukeman vesi- ja
jätevesilaskutusta varten.
Vesimittarilukeman voit antaa alla
olevalla linkillä (löytyy myös kunnan
nettisivuilta)
https://www.kulutus-web.com/
kustavi/vesi/suomi/index.asp
Tarvitset lukeman antamiseen vain
maksajanumeron ja kulutuspisteen
numeron (löydät ne laskusta tai
lukemapyyntökirjeestä).
Käyttömaksut vuonna2021:
Vesi 3,06 €/m³ ja jätevesi 3,62 €/m³
sis. alv 24 %.
Perusmaksu määräytyy liittymän
vesimittarin koon mukaan,
pieni 63,02 €/vuosi,
suuri 126,03 €/vuosi. Sis. 24 % alv.

ALUEKERÄYSPISTEET

Huolehditaan luonnostamme

KIVIMAAN ALUEEN
JÄTEASTIAT

Kivilinnantie 9
Jaalakuja 4
Suotorpantie / Sammalkuja 2
Koulutie 2 (RINKI)
Itärannantie 3
Tiirantie 1
Prikitie 1

HAJA-ASUTUSALUEEN
JÄTEPISTEET
KUSTAVIN KUNNAN JÄTEHUOLTO

Kustavin kunta vastaa yksityistalouksien jätehuollon järjestämisestä
kunnan alueella. Jätehuoltoviranomaisena toimii Kustavin kunnan
rakennuslautakunta. Tuleva jätelain uudistus tulee vaikuttamaan myös
Kustavin kunnan jätehuollon järjestämiseen, seuraa kunnan verkkosivuilta
ja facebookista tulevia muutoksia.
Vuoden 2021 jätemaksut:
Vakituisesti asutut kiinteistöt 200,00 €/vuosi
Yhden hengen vakituiset kiinteistöt 99,99 €/vuosi
Vapaa-ajan asunnot 119,99 €/vuosi
Jätemaksut sisältävät arvonlisä- ja jäteveron. Jätemaksu laskutetaan
kunnassa olevien kiinteistörekisteritietojen mukaan.
Osoitteenmuutokset, omistajuuden muutokset ym. laskutusasiat
Muutokset voi ilmoittaa puhelimitse 044 706 2023, sähköpostitse
jatehuolto@kustavi.fi tai https://webropol.com/ep/osoitteenmuutos
Jätemaksujen laskutuksen Kustavin kunnan toimeksiannosta hoitaa
Remeo Oy. Yhteyshenkilö: Elina Naaralainen puh. 010 540 2381.
Remeo Oy vastaa jätteen kuljetuksista, kierrätyspisteiden tyhjennyksistä
sekä Viherlahden jäteasemasta.

RINKI-KIERRÄTYSPISTE
Tuottajajärjestöjen ylläpitämä Rinki-kierrätyspiste
sijaitsee osoitteessa Kivimaantie 8.
Kierrätyspisteessä on kontit sekajätteelle,
keräyspaperille, pienmetallille, pahville ja kartongille
ja lasille sekä muovipuristin, joka on tarkoitettu
kotitalouksien pienille muovipakkausmäärille. Pisteessä
on myös UFF:n vaatekeräyspiste.

Viherlahden jäteasema
Viherlahden jäteasema osoitteessa Viherlahdentie 239 ottaa
veloituksetta vastaan yksityistalouksien rautaromua, energiajätettä,
puhdasta tai pintakäsiteltyä rakennusjätettä, puutarhajätettä, sähkö- ja
elektroniikkaromua, rengasromua, keräyspahvia ja kartonkia, kestopuuta,
ikkunalasia, vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajäte) sekä myös isompia
määriä muovipakkauksia, pakkauskääreitä, kanistereita yms.
Yksityistalouksien vaaralliset jätteet otetaan vastaan veloituksetta 50 kg
tai 50 litraan saakka. Yksityistalouksien jäteöljy (alle 200 litraa) ja lyijyakut
otetaan vastaan maksutta.
Jäteasema on avoinna ympäri vuoden arkilauantaisin klo 9–13 sekä
kesällä keskiviikkoisin klo 16–19.

TURVALLISUUS

Muista tarkistaa säännöllisesti taloutesi palovaroittimet, vaihda tarvittaessa patterit
ja/tai vaihda uuteen varoittimeen.
Asunnollasi on olemassa osoitejärjestelmän mukainen osoite, jos tämä ei ole
tiedossa niin ota yhteyttä rakennustoimistoon. Asunnon sijainnin koordinaatit
saat kätevästi karttakoordinaattipalvelusta osoitteesta www.112.fi, varsinkin
merivartiostolle sijaintisi ilmoittaminen koordinaatein on helpoin tapa varmistaa
avun nopea saapuminen luoksesi.
Asunnon ollessa saaressa tai muussa paikassa, jonne ei ole tietä, niin varmista
että sinä sekä vieraasi osaatte opastaa pelastushenkilöstölle reitin perille. Mieti
myös valmiiksi paikka (noin 50 m x 50 m) esimerkiksi niitty, pelto tai kallio, jonne
pelastushelikopteri voi tarvittaessa laskeutua. Huolehdithan myös, että asuntosi
osoite on sinun sekä vieraittesi tiedossa ja että tarvittavat opasteet ja numerot ovat
paikoillaan myös isomman tien varressa.
Tarkista kiinteistösi tien kunto sekä varmista, että hälytysajoneuvo pääsee
tulemaan avuksesi onnettomuustilanteissa. Raivaa siis riittävä tila vapaaksi
hälytysajoneuvon perille pääsyä vaikeuttavista puista, oksista ja kivistä yms.
Pidäthän huolen, että pysäköidyt autot eivät tuki pelastusteitä.

NUOHOUS

Kiinteistöillä on velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä
nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta.
Asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa
vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan. Alueen
nuohoojat löydät palveluhakemistosta.

MUUT PALVELUT

Kunnan matonpesupaikka sijaitsee Kuunaritie 6. Pesupaikka on avoinna
keväästä syksyyn. Maksuttomia kunnan vesipisteitä on Kivimaan laiturialueella,
Vuosnaisissa, paloasemalla, Riihimaassa ja Rahinrannantiellä. Myös Kustavin Sale
tarjoaa ilmaisen vesipisteen asiakkaiden käyttöön.
Sähköautojen latauspiste on Suvitorin yhteydessä.

Vuosnaisten yhteysaluslaituri
Vartsalantie 160
Vartsalantie 300
Koelsuuntien ja
Pieskerinkujan risteys
Viliskerintie
Mastotie th
Satuniementie 60
Apaskerintie th.
Pleikiläntie 211
Vasikkaluodontie 1
Notholmantie 1
Tiuttaalintie 1
Vesilintie 1
Pleikiläntie 1548
Kiparluodontie 427
Pirttikyläntie 109
Riihimaantie 519
Rahinrannantie 202
Rahinrannantien th.
Rahintie 100
Rahintie 639
Krapintie 9
Viherlahdentie 239
Viherlahdentie 376
Vaarniementie 2
Parattulan rantatie
Laupustentie 377
Iniöntie 346
Iniöntie 10
Salminiityntie 39

EPÄKOHTAILMOITUS
Otamme mielellään vastaan
huomioita epäkohdista kunnan
alueella, esimerkiksi epäsiisti jätepiste tai epäkunnossa oleva
tievalaistus. Epäkohtailmoitukseen
pääset seuraavan linkin kautta:
visitkustavi.fi
https://webropol.com/ep/ilmoita

RAKENTAMINEN
KUSTAVISSA
RAKENNUSTARKASTAJAN TERVEISET RAKENTAJILLE
Rakennusvalvonta on alkuvuodesta 2021 käsitellyt huimat 98 lupahakemusta (lupamäärät
vastaavina ajankohtina 2020: 43 kpl ja 2019: 40 kpl) ja uusia hakemuksia saapuu yhä päivittäin!
Suuresta lupamäärästä johtuen meillä kuluu nyt pääosa virka-ajasta nimenomaan lupien käsittelyyn
ja myöntämiseen, eikä kaikkiin yhteydenottoihin ja tiedusteluihin keretä mitenkään vastaamaan
muutamassa päivässä.
Toivomme luvan hakijoilta ja muilta rakennusvalvonnan asiakkailta malttia ja kärsivällisyyttä.
Sähköpostit tulevat perille ensimmäisellä lähetyksellä ja puhelimeen vastataan puhelinaikana!
Luvan hakija:
• Hae lupaa ajoissa, sillä käsittelyajat saattavat pitkittyä. Luvat käsitellään saapumisjärjestyksessä.
• Perehdy rakentamisen luvanhakuohjeistuksiin.
• Perehdy rakennuspaikkasi kaavatilanteeseen.
• Tutustu Kustavin rakennusjärjestykseen.
Edellä mainittuihin voit tutustua Kustavin kunnan internet-sivuilla
Hyödynnä ammattilaisen ammattitaitoa! Tarvitset monissa lupahakemuksissa nimetyn
rakennussuunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan jo lupaa hakiessasi!
Rakentavin terveisin,
Rakennustarkastaja
Riku Latokartano

KUNNAN OMAKOTITONTIT
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelun tehtävänä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja
vähentää pilaantumista aiheutuvia haittoja. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenneja vesiliikennelaissa. Kustavin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii
Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta.

Keskusta-alueella ovat myytävänä Kirkonmäen asuntoalueen omakotitontit. Näiden kuuden tontin
pinta-alat ovat 1263–2129 m2 ja niille on ulotettu sähkö- ja valokuituyhteydet liittymistä varten.
Tontit ovat lyhyehkön kävelymatkan päässä meren rannasta. Vesi- ja viemäriliittymismaksut tulevat
maksettavaksi kunnalle edellä mainittujen tonttihintojen lisäksi.
Keskusta-alueella on vapaana Nissilän asuntoalueella kaksi omakotitonttia hintaan 0,85 e/m2.
Takviikin 22.1.2021 voimaan tulleen asemakaavan 17 omakotitalotonttia tulossa myyntiin 2021-22.

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus).

Kaalviikinpuhdin ja Hilappajärven asuntoalueilla on myynnissä osayleiskaavan mukaisia
omakotitontteja. Kalviikinpuhdissa on vapaana Vapaakarintien varrella yksi omakotitontti, jonka pintaala on n. 4410 m2 ja hinta 2,5 e/m2. Tontti myydään vakinaiseen asumiskäyttöön. Hilappajärven
alueella on vapaana viisi omakotitonttia, joiden pinta-ala ovat n. 5544-6587 m2 ja hinta 2,5 e/m2.
Tontit myydään vakinaiseen asumiskäyttöön.

Lisätiedot: www.uusikaupunki.fi

Tonteista voit tiedustella lisää rakennustarkastajalta.

RAKENTAJA
KUSTAVISSA

Otathan yhteyttä sähköisesti.
RAKENNUSTARKASTAJA
Riku Latokartano
p. 0500 740 006
riku.latokartano@kustavi.fi
Rakentamisen luvat,
katselmukset, kaavoitus
Rakennustarkastajan puhelinaika
on maanantaisin ja keskiviikkoisin
klo 12.00–15.00
TOIMISTOVIRKAILIJA
Johanna Nurmi,
p. 044 706 2023
johanna.nurmi@kustavi.fi
Lupahakemuksiin liittyvät lomakkeet,
karttaotteet, kaavamääräykset,
lainhuutotodistukset, laskutusasiat,
aloitusilmoitukset sekä osoitteisiin
liittyvät päivitykset.

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Käyntiosoite:
Uudenkaupungin kaupungintalo,
Välskärintie 2 C
Postiosoite: Uudenkaupungin
kaupunki, Ympäristönsuojelu,
PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI
Ympäristönsuojelun viranhaltijat
hoitavat mm. vesiensuojelun,
meluntorjunnan ja luonnonsuojelun
valvontatehtäviä.
Ympäristönsuojelun viranhaltijoita
ovat ympäristönsuojelupäällikkö ja
ympäristösihteeri.
Ympäristösihteeri
p. 044 0515 77

visitkustavi.fi

SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUT
KUSTAVIN TERVEYSASEMA

Jaalakuja 5, 23360 Kustavi (Palvelukeskuksen alakerta)
Terveysasema avoinna toistaiseksi ma-to, perjantaisin terveysasema on suljettu. Vastaanotot terveysasemalta ainoastaan
ajanvarauksella puh. 02 8451 2401. Jätä vastaajaan asiastasi
lyhyt viesti, nimesi ja puhelinnumerosi. Flunssaisena terveysasemalle ei saa mennä! Mikäli sinulla on flunssaoireita ja yleistilasi laskee, ota ensin yhteys puhelimitse ja saat ohjeet hoitoon
hakeutumisesta.

LABORATORIO

Laboratorion ajanvaraus ma-pe klo 7–14.30 puh. 02 313 6321
tai www.tykslab.fi
Huom! Kustavin laboratorio on edelleen suljettu. Seuraa kunnan
nettisivuilta ja kuntatiedotteesta mahdollisia muutoksia.
Taivassalon laboratorio avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin.
Laboratoriovastaukset ja reseptien uusinnat puh. 02 8451 2500.

PÄIVYSTYS

Päivystys on tarkoitettu kiireellisen avun tarpeeseen. Päivystyshoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota ei voida siirtää seuraavaan
päivään. Potilaat hoidetaan päivystyksessä terveydenhuollon
ammattilaisen tekemän kiireellisyysarvioinnin mukaan. Arkisin
klo 8-16 päivystää oman alueen terveysasema. Lääkärin ja
sairaanhoitajan vastaanotot toimivat arkisin ajanvarauksella.
Yhteispäivystys klo 8-20 Vakka- Suomen sairaalan päivystys
on avoinna jokaisena päivänä klo 8-20. Terveystie 2 23500
Uusikaupunki
Huom! Kustavin ja Taivassalon päivystys toimii virka-ajan ulkopuolella klo 16.00–8.00 Tyks T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1
Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista:
puh. 02 313 8800.

HAMMASHOITO

Hammashoitola Taivassalo
Apulanpolku 1, 23310 Taivassalo
Ajanvaraus ma-pe klo 7.30–15.30 puh. (02) 8451 2901.

Hammashoidon päivystys virka-ajan ulkopuolella
Arki-iltojen, viikonlopun ja arkipyhien alueellinen päivystys toimii
toistaiseksi (Korona-epidemian aikana) Yliopiston hammaslääketieteen
laitoksen tiloissa. Osoite: Lemminkäisenkatu 2, pääsisäänkäynti.
Päivystys on tarkoitettu tilanteisiin, joissa henkilö tarvitsee kiireellistä
ensiapua. Päivystykseen otetaan aina yhteys ensin soittamalla hoidon
tarpeen kiireellisyyden arvioimiseksi.
Päivystyksen ajanvaraus arkisin klo 16.00–18.30 ja la-su sekä
pyhäpäivinä klo 8.30–11.00 puh. (02) 313 1564.
Näiden aikojen ulkopuolella iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä saa
neuvontaa äkillisiin vaivoihin T-sairaalan yhteispäivystyksen
puhelinneuvonnasta 02 313 8800.
Lisää terveyspalveluita löydät Uudenkaupungin
internet-sivuilta.
Kesäasunnon sijaintikunta tarjoaa äkillisen sairauden tai tapaturman
päivystyshoitoa sekä hoitosuunnitelman mukaiset kiireettömän hoidon
palvelut. Hoitosuunnitelma tulee toimittaa omalta paikkakunnalta
terveysasemalle ensimmäisellä käynnillä. Hoitosuunnitelma toimii
samalla maksusitoumuksena. Huomioitavaa on, että rokotukset
eivät ole kiireellisiä päivystysasioita.

KUSTAVIN PUUTIAISAIVOKUUMEROKOTUKSET
KEVÄT/KESÄ 2021
Kevät tekee tuloaan ja sen myötä myös punkit
jossain kohtaa heräilevät. Kustavissa aloitettiin
viime keväänä rokottamaan puutiaisaivokuumetta
vastaan osana kansallista rokotusohjelmaa. Rokotteita annettiin noin 1700 annosta.
Maksuttomaan rokotusohjelman mukaiseen
rokotukseen ovat oikeutettuja kolme vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, joiden kotikunta
on Kustavi sekä vakituiset kesämökkiläiset, jotka
oleilevat kesämökillään vähintään neljä viikkoa
kesäaikana. Sekä vakituiset asukkaat että muut
maksuttomaan rokotukseen oikeutetut saavat
rokotuksensa vain Kustavin terveysasemalla
(poikkeuksena Taivassalon terveysasema).
Aiemmin rokottamaton henkilö saa kolme
maksutonta rokoteannosta. Myös henkilö, jonka
perussarja on kesken, saa täydennysrokotukset
ilmaiseksi osana rokotusohjelmaa. Kolmen annoksen rokotussarjan saaneiden tehosterokotukset
eivät toistaiseksi sisälly rokotusohjelmaan.
Perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta.
Toinen annos annetaan 1–3 kuukautta ensimmäisen jälkeen. Kolmas annos annetaan 9–12
kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Huomioithan tämän varatessasi aikaa tehosterokotteelle.
Noudatamme näitä THL:n asettamia aikatauluja,
ei rokotuskortissa lukevia rokotevalmistajan
aikatauluja.
Aikoja puutiaisaivokuumerokotuksille tulee varattavaksi sähköisesti huhtikuusta alkaen: https://
ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/
Sähköisesti ajan voivat varata kuntalaiset, tai
ne henkilöt, jotka ovat jo asioineet terveyspalveluissamme. Huomioi valitessasi aikaa verkosta,
että valitset oikean palvelun (valitse palveluvalikosta Punkkirokotus). Jokaiselle rokotettavalle
tulee varata oma aika.
Mikäli varaat aikaa ensimmäiselle annokselle,
etkä ole aiemmin asioinut U-soten terveyspalveluissa, varaa aika numerosta 02 461 2518.
Huomioi rokotukselle tullessasi voimassa olevat koronasuositukset, maskit, turvavälit ym!
Lisätietoja https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/tbe-rokote-eli-punkkirokote
Puutiaisen (punkin) poisto ei aina vaadi käyntiä
terveysasemalla. Kiinnittyneen puutiaisen voi
poistaa itse apteekista saatavilla punkkipihdeillä,
-lassolla tms. Punkinpoiston jälkeen kiinnitty-

miskohta on hyvä puhdistaa desinfiointiaineella.
Joskus puutiaisen imukärsä tai koko pää jää ihon
sisään. Silloinkaan ei ole tarvetta hakeutua terveysasemalle poistoa varten. Pää/imukärsä kasvaa ajan
myötä ihosta ulos eikä aiheuta suurempaa riskiä
sairastumiseen.
Suurimmalla osalla ihmisistä puutiaisen purema
aiheuttaa välittömän reaktion iholle, joka muistuttaa minkä tahansa hyönteisen pistoa. Tätä
punoitusta/turvotusta voi tarvittaessa hoitaa käsikauppalääkkein eli allergialääkkeellä ja/tai kortisonivoiteella. On tärkeä seurata punkinpuremakohtaa.
Borrelian aiheuttama ihottuma on tyypillisesti yli
5 cm halkaisijaltaan noin kahden viikon kuluttua.
Joskus ihottuma on rengasmainen, vaaleampi
keskeltä ja tummempi reunoilta. Borrelioosissa
punoitus tai ihottuma ei hilseile eikä yleensä kutise.
Jos epäilet borrelioosia, ota yhteys oman kotipaikkakuntasi terveysasemalle.
Kustavin kunnan vakituiset asukkaat saavat
vuonna 2021 kolmen annoksen rokotussarjan
jälkeisen tehosterokotuksen maksuttomasti
Saaristolääkäreiden punkkibussista riippumatta
siitä kuinka mones tehosterokote on kyseessä.
(sos.ltk päätös §22 18.3.2021)

VAUVARAHA
Kustavin kunta maksaa vuoden 2021
aikana syntyneistä kustavilaisista
vauvoista vauvarahan. Vauvaraha on
kokonaisuudessaan 1000 €/lapsi, joka
maksetaan kahdessa erässä siten, että
lapsen synnyttyä maksetaan 500 € ja
lapsen täytettyä vuoden maksetaan
500 €. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee
olla kirjoilla Kustavissa hakemuksen
jättämispäivänä.

SOSIAALITOIMEN
YHTEYSTIEDOT:

SOSIAALIJOHTAJA
Kati Rekola
puh. 050 338 8351
Puhelinaika maanantaisin ja tiistaisin
klo 14.00-15.00
SOSIAALITOIMEN
TOIMISTOVIRKAILIJA
Nina Lepistö
puh. 044 7426 621
SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä
ensiapua lastensuojelu- ja
perhekriisitilanteissa sekä neuvoo
ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa
sosiaalisissa ongelmissa.
Kiireellisissä kaikkia ikäryhmiä
koskevissa sosiaalityön asioissa voit
ottaa yhteyttä vuorokauden ympäri
numeroon 02 262 6003.

TERVEYSPALVELUT
Kustavin kunta kuuluu
terveyspalveluissa Uudenkaupungin
yhteistoiminta-alueeseen.
Terveyspalveluihin voit tutustua
osoitteessa uusikaupunki.fi
Voit olla myös yhteydessä Kustavin
kunnan keskustoimistoon, josta saat
tarvittavat yhteystiedot ja neuvot.

Vauvaraha on saajalleen veronalaista
ansiotuloa. Vauvarahaa haetaan
hakemuksella, joita on saatavilla kunnan
verkkosivulta ja kunnanvirastolta.
Kunta muistaa vauvarahan lisäksi myös
Kustavi-aiheisella bodylla.

visitkustavi.fi

KASVATUS JA KOULUTUS

KOULUTOIMEN
YHTEYSTIEDOT:

KIVIMAAN KOULU

KIVIMAAN KOULU
Koulutie 4
puh. 044 7426 623
kivimaankoulu@kustavi.fi

Kivimaan koulussa annetaan perusopetusta 1-6. vuosiluokille. Kivimaan koulu sijaitsee merenrannan välittömässä
läheisyydessä ja luonto ja meri ovatkin voimakkaasti mukana opetuksessa. Erikoisuutena koululla on oma
perämoottorilla varustettu vene, jolla tehdään retkiä merelle ja käydään kalastamassa.
Koulu on opetuksen kehityksessä hyvin mukana ja kaikilla 3-6. luokan oppilailla on omat henkilökohtaiset tietokoneet,
5-6. luokalla monessa aineessa opiskellaan sähköisten oppikirjojen avulla. Pienessä koulussa, jossa kaikki tuntevat
toisensa, on koulunkäynti turvallista ja mukavaa. Oppilaita on yhteensä vajaa neljäkymmentä.

ILTAPÄIVÄKERHO
puh. 044 548 0651

Yläastelaisten eli 7-9. vuosiluokkien opetus on Taivassalon yhtenäiskoulussa.
SUOTORPAN PÄIVÄKOTI
Sammalkuja 1
vs. varhaiskasvatuksen johtaja
Jenni Leppänen,
puh. 044 7374 895

ILTAPÄIVÄKERHO

Iltapäiväkerho toimii Kivimaan koululla viihtyisissä omissa tiloissaan.
Iltapäiväkerhon toiminta on suunnitelmallista ja turvallista lapsien toiveet
ja tarpeet huomioivaa.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Vakka-Suomen musiikkiopisto tarjoavat
Kustavissa monipuolisesti opintoja eri ikäryhmille. Kyläkonttori tarjoaa
kansalaisopistolle hyvät puitteet kurssien ja luentojen järjestämiseen.
Kyläkonttori sijaitsee koulun vieressä urheilutalossa.

Lisätiedot
kansalaisopiston
kursseista
ja toiminnasta:
www.vakkaopisto.fi
www.laitila.fi

VARHAISKAS VATUS

Kustavin kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kaikille kustavilaisille
alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on mahdollistaa lapsille tasa-arvoinen ja
laadukas hoito, kasvatus ja opetus. Leikki, kädentaidot, musiikki ja ympäristö- ja luontokasvatus
kuuluvat jokaiseen varhaiskasvatusviikkoon. Leikin avulla opetellaan uusia taitoja ja lapsen
kehityksestä iloitaan yhdessä.
Lämminhenkinen oppimisympäristö on meille tärkeää
Kustavin varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin sekä paikalliseen
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tärkeimpinä arvoina Kustavin varhaiskasvatuksessa on lämminhenkisyys,
avoimuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle lämminhenkinen ja turvallinen
kasvuympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus osallistua, ilmaista itseään ja saada kehityksensä mukaista hoitoa,
kasvatusta ja opetusta. Lasten huoltajien kanssa keskustellaan päivittäin lapsen kuulumisista ja vähintään kaksi kertaa
vuodessa käydään keskustelu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen. Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä
toteutetaan luottamuksellisesti huoltajien toiveita kuunnellen. Kerran kuussa huoltajilla on myös mahdollisuus
osallistua päiväkodissa järjestettäviin perhepäivällisiin.

TAIVASSALON YHTENÄISKOULU
Ihattulantie 8
23310 Taivassalo
Rehtori puh. 050 387 3397

SAARISTOLAISUUSKULTTUURI MUKANA KASVATUKSESSA

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään rikasta ja monipuolista oppimisympäristöä.
Saaristolaisuus ja paikallinen kulttuuri näkyy varhaiskasvatuksen kädentaidoissa, retkillä ja
kulttuurikasvatuksessa. Ympäristöön tutustutaan lähiretkien muodossa ja lapsille pyritään
luomaan mahdollisimman laaja kuva omasta asuinympäristöstä.

SUOTORPAN PÄIVÄKOTI

Suotorpan päiväkodissa toimii kaksi varhaiskasvatuksen ryhmää:
Hillat: 0-3 -vuotiaiden ryhmä
Karpalot: 4-5 -vuotiaiden ryhmä

ESIOPETUS

Esiopetus järjestetään Kivimaan koulun iltapäiväkerhon tiloissa klo 8.30-12.30.
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on Suotorpan päiväkodissa.
Kustavi on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun mukaan. Kokeilu alkaa 1.8.2021.

visitkustavi.fi

VAPAA-AJAN PALVELUT

URHEILUKENTTÄ

KUNTOSALI
KIRJASTO
Kirjasto on avoinna:
Ma 15–18 • Ke 15–18 • To 10–16 • Pe 12–18
La 10–14 (kesä-elokuu) Tietojärjestelmän vaihdon
vuoksi kirjasto on kiinni 19.5.-3.6.2021.
Osoite: Kustavin kirjasto, Keskustie 7,
23360 Kustavi (kunnantalon alakerta)
Lainoja voi uusia osoitteessa www.vaskikirjastot.
fi, puhelimitse 044 742 6630 tai sähköpostitse
kirjasto@kustavi.fi, facebook: @kirjastokustavi
Lainattavissa on kirjoja, elokuvia, lehtiä, kävelysauvoja ja polkupyörä. Kirjastossa on avoin WLAN ja
kaksi asiakaskonetta sekä viisi tablettia. Kopiokoneella voit ottaa sekä mustavalko- että värikopioita.
Myös skannaus ja tulostaminen onnistuvat.
Kotiseutukokoelmasta löytyy Kustavia ja lähialuetta käsittelevää materiaalia. Kirjaston ollessa
suljettuna lainat voi palauttaa kirjaston ulko-oven
vieressä sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Lainat saa
palauttaa myös mihin tahansa Vaski-kirjastoon.

NUORISOPALVELUT
Nuorisotoimi järjestää retkiä ja tapahtumia lapsille ja
nuorille yksin ja yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Kunnan nuorisotalo sijaitsee osoitteessa
koulutie 2. Nuorisotalo toiminta on meillä pääsääntöisesti avointa nuorisotila toimintaa eri ikäryhmät
huomioiden. Nuokkarilla on monipuoliset ajanvietto
mahdollisuudet. Aikuinen nuorisotilan valvoja on
aukioloaikojen mukaisesti paikalla.
Kunnassa toimii aktiivinen nuorisovaltuusto.
Nuorisovaltuuston yhteystiedot löydät kunnan
kotisivuilta. Seuraavat nuorisovaltuustovaalit ovat
syksyllä 2021. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa
tarvittaessa arjen haasteissa kunnan nuoria, on
sitten kyseessä haasteet koulussa tai vapaa-ajalla.
Toiminta on matalankynnyksen toimintaa, ole
rohkeasti yhteydessä. Myös huoltajat ja muut
läheiset voivat olla yhteydessä, jos tunnette että
nuorella on sellaisia haasteita joihin tarvittaisiin
ulkopuolisen apua. Jos haluat lisätietoja tai jokin
em. palveluista kiinnostaa, niin ole yhteydessä
vapaa-aikasihteeriin.

KULTTUURITOIMI
Kulttuuritoimi järjestää näyttelyjä, konsertteja, tapahtumia ja
kulttuuriretkiä ympäri vuoden. Vuosittain järjestettäviä
tapahtumia ovat kesän taidenäyttelyt, Mörk ö –viikko
marraskuussa, itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus sekä
oopperamatka Tampereelle. Kulttuuritoimi ottaa vastaan
ehdotuksia ja ideoita tapahtumien suunnitteluun sekä
retkien ja näyttelyjen toteuttamiseen!

Oman yksityisvuoron vuosimaksu 40 euroa.
Avaimet ja ohjeet saat kunnanviraston
keskustoimistosta tai vapaa-aikasihteeriltä.

KUSTAVIN SAARISTOLAISMUSEO
Kustavin saaristolaismuseo sijaitsee Vartsalan saaressa, lyhyen lossimatkan päässä keskustasta. Museossa on esillä alueen elinkeinojen ja merenkulun historiaa.
Museossa on myös kirjailija Volter Kilvelle omistettu huone sekä talonpoikaispurjehduksen ajan tyyliin sisustettuja kotimuseohuoneita.
Avoinna:
• su 20.6. - 29.8. klo 12–16
• la 27.6.-31.7. klo 12-16
• ti - pe 29.6.–31.7. klo 11–17
• juhannuksena: pe 25.6. klo 10–14,
la 27.6. klo 12–16, su 28.6. klo 12-16

UIMARANNAT

Pääsymaksut:
Aikuiset 2 €, lapset 1 € (7-12v)

TOIMINTAPUISTO
Vähämaankujalla sijaitsevasta toimintapuistosta löytyvät:
• 18-väyläinen frisbeegolfrata
• beach volley-kenttä
• koirapuisto
• ulkokuntoiluvälineitä
• tennis– ja sulkapallokentät
• valaistu kuntorata, talvisin hiihtolatu,
jos olosuhteet suovat
(1 km ja 1,5 km)
• kuntoradan varrella
on vapaassa
käytössä laavu
• leikkipuisto

LIIKUNTA JA
ULKOILU
Kunnan vapaa-aikatoimi
järjestää yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa
ympäri vuoden erilaisia
tapahtumia ja retkiä kaikenikäisille kuntalaisille. Kesäaikaan kunta järjestää lapsille
ja nuorille paljon tekemistä ja
kokemista. Näihin on rajoitetusti mahdollista osallistua
myös vapaa-ajanasukkaiden
lapset. Otamme mielellään
vastaan ehdotuksia tapahtumista ja retkistä sekä toiveita
liikunta- ja harrastuspuitteiden kehittämiseen.

Kenttä sijaitsee lähellä
lossirantaa. Yleisurheilu-,
jalkapallo- ja pesäpallovälineitä
saatavissa lainaan.

Kuntosali palvelee kaikkia käyttäjiä, myös
kesäasukkaita. Avoinna ympäri vuoden.
Vuosimaksu 40 euroa, puoli vuotta 30 euroa
ja 2 kk 20 euroa. Kustavilaiset työttömät, yli
65-vuotiaat ja alle 20-vuotiaat opiskelijat on
vapautettu vuosimaksusta.

Kustavissa on kaksi kunnan ylläpitämää
uimarantaa: Klipunkarin uimaranta keskustan
tuntumassa sekä Laukkarin uimaranta Isoluodolla.
Klipunkarissa on hiekkaranta ja laituri sekä
sauna, joka lämpenee kaikille käyttäjille maksutta
maanantaisin ja torstaisin kesäkaudella klo
17–21. Keväällä 2021 Klipunkarin sauna- ja
pukuhuonerakennus on remontin alla, mutta
pyrimme avaamaan mahdollisimman pian.
Laukkarissa on kallioranta uimalaitureineen sekä
kunnan ylläpitämä laavu.

Museo- ja kulttuuritoimesta vastaa
kirjastonhoitaja -kulttuurisihteeri Anna Leimola,
puh. 044 742 6630
anna.leimola@kustavi.fi

LUONTOPOLUT
Kustavin kulttuuri– ja luontopolku esittelee
saaristokulttuuria ja -luontoa kahdenkymmenen
kohteen verran. Reitti kiertää keskustan kautta
lossirantaan ja Jeremiaan luolille. Opaskirjoja saat
lainaksi matkailuneuvonnasta, kunnanvirastosta
ja keskustan yrityksistä. Polun lähtöpisteet ovat
kunnanviraston piha sekä parkkipaikka urheilukenttää
vastapäätä. Luontopolun oppaat ja kartat löytyvät
myös kustavi.fi ja selkamerenystavat.fi sivuilta.
Vuosnaisten luontopolun lähtö on Spaunan viereiseltä
parkkipaikalta. Reitti kulkee rantakallioilla ja metsässä
noin kahden kilometrin matkan.
Kumpikaan luontopoluista ei kokonaan sovellu
liikuntaesteisille tai lastenrattaille.

SUVITORI
Suvitori sijaitsee Kivimaan tien varressa
osoitteessa Kivimaantie 9. Tori on
avoinna kesäkuun alkupuolelta
elokuuhun ke-la klo 10–13. Myös
muina aikoina voi olla torimyyjiä on
paikalla. Perjantaisin klo 17–19 suvitorilla
toimii kirpputori, ei ennakkovarauksia.
Paikkamaksu 5 euroa nuorisotyön
hyväksi. SPR:n kahvimyynti.
Torilta löytyy yleisö-wc, sydäniskuri ja
sähköauton latauspaikka.

Vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin
050 575 9121,
myös whatsapp.
markus.malmelin@kustavi.fi

KULKUYHTEYDET

VARTSALAN LOSSIAIKATAULU
Vartsalasta Kivimaalle
05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:10 11:30

Lauttojen ja linja-autojen aikataulut

11:50 12:10 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:10 17:30 18:00 18:30
19:00 19:30 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00
Kivimaalta Vartsalaan

TAUOT
08:20–08:40
10:50–11:10
16:50–17:10
19:50–20:10

05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:40 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:50 16:10 16:40 17:20 17:40 18:10 18:40
19:15 19:40 20:20 20:40 21:10 21:40
Yöllä lossi liikennöi tarvittaessa. Ruuhka puretaan jatkuvalla ajolla (non-stop), paitsi aikataulussa mainituilla tauoilla.
Huonon sään tai teknisen vian sattuessa voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne kokonaan keskeyttää.

VARTSAL AN
L AUTTARE ITIN
PITUUS: 952 M

Vartsalan lossin liikennettä voit seurata reaaliajassa Visit Kustavi youtube -kanavan kautta.
finferries.fi

AHVENANMAAN JA INIÖN LAUTAT

Ahvenanmaan lauttojen aikataulut alandstrafiken.ax/fi/aikataulut tai puh. 018 25 600.
Iniön yhteysaluksen aikataulut finferries.fi
Voit myös tiedustella aikatauluista ja jatkoyhteyksistä kesäaikaan matkailuneuvonnasta
puh. 044 742 6620 tai sesongin ulkopuolella kunnanvirastolta puh. 02 842 6600.

BUSSIYHTEYDET

Kustaviin kulkee säännöllinen bussiyhteys Turusta. Aikataulut matkahuolto.fi
tai numerosta 0200 4000 (maksullinen matkahuollon palvelunumero)

VENEILYTURVALLISUUS
Kartta- ja aikataulupalveluita saaristoretken
suunnitteluun:
lautta.net
saaristolautat.fi

Kustavi on keskellä kauneinta saaristoa ja hyvien veneyhteyksien varrella.
Veneillessä on hyvä muistaa veneilyn kymmenen kultaista sääntöä.
1. Pidä veneesi merikelpoisena ja säilytä hyvä järjestys veneessäsi.
2. Pidä aina tarpeellinen turvavarustus veneessäsi.
Pelastus-, tyhjennys-, ensiapu-, sammutus-, ja hätämerkinantokalusto.
3. Pysyttele veneesi ominaisuuksia vastaavilla vesillä.
4. Ilmoita omaisillesi tai tuttavillesi reittisi ja retkesi kohde.
5. Tunne meriteiden säännöt.
6. Älä ylikuormita venettäsi. Istu veneessä.
7. Tähystä huolellisesti. Varo liikaa vauhtia.
8. Kuuntele säätiedotukset. Jää kotii, jos luvassa on huononevaa säätä.
Jos olet jo vesillä, hakeudu suojaan.
9. Jos vene kaatuu, pysyttele veneessä kiinni, älä lähde uimaan.
10. Älä roskaa vesillä ja rannoilla.

Lähde: Veneily Aapinen

VENEIDENLASKULUISKAT

Kaikille avoimet kunnan veneidenlaskuluiskat:
Kivimaantie 200
Parattulan rantatie 52
Vuosnaistentie 616

KUNNAN ASIOINTILAITURI

Kivimaantie 8. Ilmainen asioimislaituri esimerkiksi
kaupassakäyntiä tai ravintolassa käyntiä varten.
Väylä on syvyys- ja korkeusrajoitettu.

PALVELUHAKEMISTO
Ajantasaisimman palveluhakemiston löydät verkkosivuilta kustavi.fi sekä matkailun sivustolta visitkustavi.fi

KONEURAKOINTI JA MAANRAKENNUS
Kevon Konetyö
Notholmantie 1, 23360 Kustavi
040 052 5229
kevonkonetyo@gmail.com
Maanrakennustyöt, louhintatyöt,
sepelit.
Romu Urpo Oy
Viherlahdentie 154,
23360 Kustavi, 040 052 1203
timo.urpo@gmail.com
Sepeliä, multaa, soraa, kiviä yms.
Teiden rakennus-, kaivuu- ja
maansiirtotyöt yms.
Sami Latokartano
Viherlahdentie 550,
23360 Kustavi, 050 547 8187
sami.latokartano@kustavi.fi
- Polttopuiden myynti - Tienhoito
(talvikunnossapito, lanaus, piennarmurskaus)
- Kalliomurskeen myynti.
TMI Niko Kulmala
Rahintie 130, 23360 Kustavi
040 702 8765
nikokulmala@outlook.com
Minikaivurityöt 1,8 ja
5 tonnisella kaivureilla - myös
kantojyrsinnät.
Kaivuupalvelu
Petteri Lehtonen
Taalintie 16, 23360 Kustavi
040 092 3456
petteri@kaivuukustavi.fi
kaivuukustavi.fi
Maanrakennustyöt: tienrakennus- ja rakennusten pohjatyöt ja
infra, rantarakentaminen, kallion
louhintatyöt, maansiirto,
ongelmapuiden kaatotyöt, teiden
ojitukset ja lanaukset.

SANEERAUS,
RAKENTAMINEN JA
TALONRAKENNUS

Kylpyhuone- ja saunaremontit
(Märkätilojen vedeneristäjä -sertifikaatti VTT-C-5336-23-10).

Rahin Rakennus ja Puutyö Ay
Rahintie 151, 23360 Kustavi
040 078 3427 (Tuomo Vainio)
040 727 2900 (Kaarina Aalto)
rahin.rakennus@gmail.com
rahinrakennus.fi
Rakennustoiminta. Uusien rakennusten rakentaminen ja vanhojen
korjaukset/ laajennukset. Perustuksista valmiiksi asti. Erikoisosaamisena hirsirakentaminen.

Rakennus-Simppa /
Valtonen Simo
Loukkenkuja 3, 23360 Kustavi
041 443 0110
simppa.kustavi@gmail.com
Rakennus-Simppa perustaa,
rakentaa, korjaa, saneeraa - uutta ja
vanhaa - taidolla ja kokemuksella.

Milla Halonen
040 827 8434
Rakennuspuusepän ja -maalarin
työt sisällä ja ulkona, tapetoinnit,
kirvesmiehen aputyöt, ikkunaentisöinti, pinkopahvitus ym. restaurointialantyöt.
Rakennustyö E.Englund
Pajamäentie 119, 23360 Kustavi
040 089 9500 (Esa Englund)
esa@rakennustyoenglund.fi
rakennustyoenglund.fi
Uudisrakentaminen, remontointi ja
saneeraus, laatoitukset,
vedeneristykset, metallityöt.
MTH-OY
Viherlahdentie 349 D,
23360 Kustavi,
040 052 7746
mth.raisio@gmail.com
Uudisrakentaminen ja saneeraustyöt, Perustuksesta - vesikatteeseen, sauna sekä kylpyhuone remontit, lattiamattotyöt, metallityöt.
Kustavin Puuvene
Niittulantie 21 A, 23360 Kustavi
040 900 8872
asko.saloranta@gmail.com
kustavinpuuvene.com
Puuveneiden valmistus,
korjaus ja huolto.

SIIVOUSPALVELUT
Saariston koti- ja siivousapu
Tanja Valtonen
Laupustentie 153,
23360 Kustavi
044 426 2427 (Tanja Valtonen)
tjvaltonen@icloud.com
- Siivoukset, ikkunoiden ja
terassilasien pesut - katot ja rännit
putsaus - pihatyö peräkärry, veneellä saaristoon.
Kustavin Pesula
Vartsalantie 175, 23360 Kustavi
044 059 8591 (Ari Varjonen)
ari.varjonen@antennihuolto.fi
Auto-, vene- ja pyykkipesula
Palvelemme yrityksiä ja kotitalouksia luotettavasti ja ammattitaidolla.
Veneiden ja autojen täysihoito,
ulko- ja sisäpesu, kiillotus ja vahaus
sekä matot, tekstiilit, liinavaatteet ja
mökkipyykit sekä koti- ja mökkisiivouksia. Soita ja sovitaan pesusta

KALANKASVATUS
Jannen Lohi
Jäädyttämöntie 66,
23360 Kustavi
040 718 8100
matias.juslin@jannenlohi.fi
jannenlohi.fi
Kasvatamme kirjolohta kotimaan
markkinoille Kustavin Laupusissa.
Myös yksityishenkilöt voivat ostaa

kalaa perkuukauden aikana meiltä.
Ajankohtaiset tiedot sesongista ja
tilausohjeista löydät Facebookista
sekä nettisivuiltamme.

POLTTOPUUMYYNTI
Polttopuumyynti Lehtinen
Iniöntie 532, 23360 Kustavi
040 591 9700
Polttopuun myyntiä Kustavissa.
-Seka- ja Koivuklapia -Toimitus
sopimuksen mukaan Kustavissa ja
lähialueilla. -Vuokrattavana auton
peräkärry. -Vuokrattavana kanootti,
jolla mahdollisuus hinata omalla
veneellä puita. Hintoja voi tiedustella
puhelimitse tai Facebookissa.
Sami Latokartano
ks. koneurakointi ja maanrakennus

TILITOIMISTO
Kustavin Laskenta Oy
Vihermäentie 3,
23360 KUSTAVI
02 876 447
laskenta@kustavinlaskenta.fi
kustavinlaskenta.fi
Tilitoimistopalvelut yrityksille, yhdistyksille, osuuskunnille sekä henkilöasiakkaille.
Myös kopiointipalvelu.

RAVINTOLAT JA
KAHVILAT
Kustavin Lootholma
Kuninkaantie 193, 23360 Kustavi
050 556 0440
info@lootholma.fi
lootholma.fi
Kustavin Lootholman matkailualue.
Laadukasta mökkimajoitusta ympäri
vuoden. Hyvin varustelluissa mökeissä mm. petivaatteet, keittiöt, omat
saunat ja osassa kuumavesiallas
terassilla. Varaukset yhdestä päivästä

eteenpäin. Alueen rantaravintola
avoinna kesäkaudella kausiravintolana ja talvella ravintolan voi varata
yksityistilaisuuksiin. Kokouksia ja
tilaisuuksia voi pitää myös alueen
saunakeskuksessa ja rannalla
olevassa erillisessä kokoustilassa.
Talvella alueen vastaanotossa on
pieni kahvila anniskeluoikeuksilla.
Alueella on mökkejä, satama,
polttoaineasema veneille, leirintäalue, ravintola, tilaussaunoja ja
kokoustila.
Vartsalan Vanha Koulu
Vartsalantie 118, 23360 Kustavi
040 019 9757
vartsalanvanhakoulu@gmail.com
vartsalanvanhakoulu.fi
Kahvila, kynttiläpaja, lahja- ja sisustusmyymälä, majoitus.
Kahvilassa voit nauttia itseleivotuista makeista ja suolaisista herkuista
sekä kesäaikaan kiviarina-uunimme
pizzoista. Myymälä on tulvillaan
oman pajan kynttilöitä sekä lahjaja sisustustuotteita. Vuokrattavana
on myös huoneisto (3h+k+s).
Vuosnaisten Meriasema
Vuosnaistentie 616,
23360 Kustavi, 02 877 512
info@vuosnaistenmeriasema.com
vuosnaistenmeriasema.com
Laadukas ruokaravintola, herkullisia
ruokia saaristolaisbuffetista tai
esim. maukkaita hampurilaisia tilauksesta, kahvila, kesäleipomo, iso
rantaterassi, majoitusta, tilaussauna, vierasvenesatama, veneenlaskupaikka, polttoainemyynti veneille.
Tarkista aukioloaikamme:
vuosnaistenmeriasema.com
Friisilän tila
Friisiläntie 8, 23360 Kustavi
040 763 4444 (Mari Väisänen)
040 548 7455 (Timo Siivonen)
friisilantila@outlook.com
friisilantila.fi
Suoraan tilalta perunat, vihannekset, marjat ja kesäkukat sesongin
mukaan. Myyntiä myös keskustassa, mm. Salen piha. Tilalla
tilapuoti ja kotiruoka-kahvila, jossa
leivotaan kesällä päivittäin. Pihapiirissä eläimiä ja leikkipaikka lapsille.
Läheisessä metsässä koko perheen
tarumetsäpolku.

SPAUNA
Vuosnaistentie 617,
23360 Kustavi
044 241 0066
spauna@spauna.fi
spauna.fi
Lomakylä, ravintola ja kesäpuoti
mahtavissa maisemissa: - À la
carte ravintola, take away annoksia
ja lounasbuffa - Baari ja kahvila Lifestylepuoti ja elintarvikekioski
- Mökkimajoitusta ympäri vuoden
- Luontopolku - Vene-, pyörä-, ja
sup-vuokraus. Tapahtumia;
livemusaa, taidenäyttelyjä yms.

MAJOITUSPALVELUT
Juuvannin
merenrantamökit
Lasse Jalonen
Viliskerintie 27, 23360 Kustavi
Puh. 040 744 5916 /
0400 539 916
juuvanni@juuvanni.fi
juuvanni.fi
Hirsimökkejä meren rannalla
lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön.
Hyvät kalastus- ja retkeilymahdollisuudet, Venelaskupaikka, kanoottivuokrausta.
Kustavin Lootholma
ks. ravintolat ja kahvilat
Lomavalkama
Valkamatie 81 Kustavi
0400 621 490
info@lomavalkama,
lomavalkama.fi
Teltta- ja vaunupaikkoja, mökkejä,
talviasuttavia yksiöitä. Herkullinen
lounas noutopöydästä kesällä klo
13 - 14.30. Leirejä, opastettuja saaristoretkiä, juhla- ja kokouspalvelut
jne. Hyvä uimaranta ja rantasauna
Loistavat kalastusmahdollisuudet
ympäri vuoden.
Vuosnaisten Meriasema
ks. ravintolat ja kahvilat
Tamminiemen Lomamökit
Laupustentie 108,
23360 Kustavi, 041 432 1809
tiina@tamminiemenlomamokit.fi
tamminiemenlomamokit.fi
Monipuolisia majoitusvaihtoehtoja

kesähuoneista erikokoisiin ja -tasoisiin mökkeihin. Kalastus mahdollisuus, veneenlaskupaikka.
SPAUNA
ks. ravintolat ja kahvilat
Meriluodon Tähti
– vuokrahuvila
Luodontie 39, 23360 Kustavi
050 441 1769
jonna@mansikkatila.fi
tahtihuvilat.fi
Meriluodon Tähti (120 m2, 6+2
vuodepaikkaa) on uusi, ympärivuotinen, uniikki ja upea saaristolaishuvila kaikilla mukavuuksilla
Kustavin Kaurissalossa, rauhallisessa paikassa, upean saaristoluonnon
keskellä. Huvila on tien päässä,
noin 15 km Salelta. Huvilassa on
täydellisesti varusteltu keittiö,
tiskikone, pyykkikone, kaksi wc:tä,
suihku ja kaksi takkaa. Valokuitunetti, sähköautojen latausasema,
9 -metrinen ponttoonilaituri useille
veneille ja poiju. Parkkipaikalle
mahtuu useita autoja. Sauna (3-4
hlö) ja saunakamari sijaitsevat aivan
meren välittömässä läheisyydessä.
Lähes 100 m2 terassipinta-alaa ja
kesäisin kaasugrilli, soutuvene ja
pelastusliivit.
Vartsalan Vanha Koulu
ks. ravintolat ja kahvilat

MAINONTA- JA
MARKKINOINTI
Viestintätoimisto
Innolla Oy
Keskuskuja 2, 23360 Kustavi
040 521 6332
kirsi.lindroth@innolla.fi
innolla.fi
Tarjoamme työkaluja maineen
ja menestyksen rakentamiseen.
Työpajat, koulutukset ja sparraukset – myynnin kasvattaminen,
some kasvun työkaluksi, tarinapajat
sekä muutoksen hallinta Työkaluja – sosiaalinen media, nettisivut
ja sähköiset ratkaisut, esitteet ja
asiakaslehdet, tapahtumat, suoramarkkinointi ja lehdistösuhteet ja
tiedottaminen, esitykset, puheet
Ilme – graafinen suunnittelu ja
ohjeisto, visuaalinen ilme ja logot
Ollaan yhteydessä, kerron lisää.

KUKKAKAUPAT JA
PUUTARHAT
Friisilän tila
ks. ravintolat ja kahvilat

NUOHOOJAT
Nuohooja Rauno Aaltonen
040 072 0051
rauno.aaltonen@nuohooja.fi
Nuohouspalveluita ja hormitarkastuksia Kustavissa vuosien
kokemuksella, sekä ilmastointipuhdistukset, mittaukset, säädöt
ja uudisrakennusten ilmastointipöytäkirjojen laadinta.

LIIKUNTAPALVELUT
America del Rio Oy
americarz1985@gmail.com
TANSSIN OPETUSTA
(Salsa,reggaetton, bachata, twerk,
zumba) PERSONAL TRAINER
PROFESSIONAL DANCER

KÄSITYÖT
Vartsalan Vanha Koulu
ks. ravintolat ja kahvilat
Tmi Pirjo Alitalo
044 533 2247
alitalopirjo@gmail.com
Kangaspuissa kudotut tekstiilit.

OHJELMAPALVELUT
Merenpolku Ky
Wihurintie 18, 23360 Kustavi
040 052 2720
merenpolku@gmail.com
Merenpolun mukana pääset
perehtymään Kustavin merellisiin
luontoelämyksiin ammattitutkinnon
suorittaneen kalastusoppaan ja retkimestarin opastamana. Sesongin
mukaiset kalastusretket, veneajelut
ja henkilökuljetukset yrityksille ja
yksityisille toiveesi mukaisesti.

KIINTEISTÖNVÄLITYS
RE/MAX OmaanKotiin
Yliopistonkatu 16, 20100 Turku
050 367 9426
liisa.vuola@remax.fi
remax-omaankotiin.fi
Meiltä saat yksilöllisen kodinmyyntisuunnitelman, laadukkaat kuvat
nettiin, tyylikkäät esitteet, maailmanlaajuisen näkyvyyden sekä
erinomaisen palvelun. Ei ole sama,
kuka myy arvokkainta omaisuuttasi. Liisa Vuola, myyntineuvottelija,
visualisti puh. 050 367 9426, liisa.
vuola@remax.fi.

KIINTEISTÖNHUOLTO
Kustavin Saaristopalvelu
Prikitie 6, 23360 Kustavi
044 579 1093
kustavinsaaristopalvelu@gmail.
com
Tuotan perinteisiä talonmiespalveluja, niin mökkiläisille kuin
vakituisille asukkaillekin. Kesämökin
kevät- ja syyshuoltotyöt sekä
huoltomiehen työt. Valvonta- ja
tarkastuskäynnit ympäri vuoden.
MTH-OY
ks. Saneeraus, rakentaminen ja
talonrakennus

VAATE- JA
MUOTI-LIIKKEET
Merineule Oy
Kivimaantie 24B, 23360 Kustavi
02 876 347
asiakaspalvelu@merineule.fi
merineule.fi
Valmistamme laadukkaita aikuisten
ja lasten vaatteita kotimaisista
neuloksista. Verkkokaupastamme
löydät monipuolisen valikoiman
tuotteitamme. Apteekin palvelupiste sekä Outlet-myymälä palvelee
Kustavin keskustassa.
Vaateputiikki Studio di Moda
Kivimaantie 22, 23360 Kustavi
040 596 0636
jutta.suonketo@gmail.com
Olemme palvelleet Kustavin
keskustassa jo 25 vuotta. Liikkeen
valikoimaan kuuluu laadukkaita
naisten vaatemerkkejä sekä

omistajan itse ompelema vaatemallisto. Tuote- ja kokovalikoima
on laaja, josta voimme muodostaa
upeita asukokonaisuuksia.
Vaatteiden korjauspalvelu.

APTEEKIN
PALVELUPISTE

TAKSIPALVELUT

LAHJATAVARAT JA
TULIAISET

Taksipalvelu Teemu Väisänen
040 587 6106
taksipalvelu.vaisanen@gmail.com
taksikustavi.fi
Taksikuljetukset 1+6 henkilön
tila-autolla. Service också på
svenska / also in English.
Taksi Jukka Lahti
jukka.lahti@kustavintaksi.fi
kustavintaksi.fi
Taksi Jukka Lahti, p. 0400 226 419.
Taksi 1+6 hlö tai 1+4 ja pyörätuoli.

KULJETUSPALVELUT
Kuljetuspalvelu J. Siusluoto Ky
Kuninkaantie 10 C, 23360 Kustavi
040 083 1426, info@jsiusluotoky.fi
jsiusluotoky.fi
Monipuoliset kuljetuspalvelut
ammattitaidolla. Murskeet, mullat,
sorat, kuorikatteet, maisemakivet
ym, roskalavapalvelu, purkutyöt,
nostotyöt, puiden ja risujen ajot,
kappaletavarakuljetukset, lavettija konelavasiirrot, maatalousajot.

PUUVENEIDEN VALMISTUS,
KORJAUS JA HUOLTO
Kustavin Puuvene
ks. Saneeraus, rakentaminen ja
talonrakennus

AUTOKORJAAMOT JA
RENGASLIIKKEET
Kustavin Autokorjaamo Oy
Kustavintie 5129, 23360 Kustavi
041 502 5440
huolto@kustavinkorjaamo.fi
Tarjoamme kattavasti laadukkaita
korjaamopalveluita ammattitaidolla.
Korjaamo sijaitsee aivan Kustavintien
varrella, n.6 km Kustavin keskustasta
Turkuun päin.

Merineule Oy
ks. Vaate- ja muotiliikkeet

Kustavin Lootholma
ks. Ravintolat ja kahvilat
SPAUNA
ks. Ravintolat ja kahvilat
Vartsalan Vanha Koulu
ks. Ravintolat ja kahvilat

YHDISTYKSET
Kustavin
Talonpoikaispurjehtijat ry
Johteenkulmantie 139,
23360 Kustavi
040 081 1636
juha.erikkila65@gmail.com
Kustavin Talonpoikaispurjehtijat ry
ylläpitää ja edistää saariston kulttuuriperinteitä. Järjestämme tapahtumia, joissa lapset ja nuoret oppivat
purjehdus- ja merenkulkutaitoja.
Järjestämme saaristovenekilpailuja.
Teemme yhteistyötä Kustavin kunnan ja Turun saariston vastaavien
yhdistysten kanssa.
Kustavin vapaaehtoinen
palokunta ry
Koulutie 2, 23360 Kustavi
kustavinvpk@vs-alpe.fi
kustavinvpk.fi
Kustavin alueen sopimuspalokunta. Uudet jäsenet ovat
tervetulleita. Harjoitukset
maanantaisin klo 18.00.
Kustavin Martat Ry
kustavinmartat@gmail.com
Puheenjohtaja Marja Lehtikallio
Kokoonnumme kuukauden
toisena torstaina klo 18.00
Kustavi-salissa, ellei toisin
ilmoiteta. Astiavuokrausta, ota
yhteys sähköpostiosoitteeseen.

Kustavin Taideyhdistys Ry
Yhdistystalo, Kivimaantie 8,
23360 Kustavi
040 504 5414 (Kati)
040 052 1248 (Tapio)
kati@kustavintaide.fi
kustavintaide.fi
Olemme luovuudelle avoin yhdistys. Tarkoituksemme on koota
yhteen taiteilijoita ja taiteenharrastajia sekä muita kädentaitajia.
Järjestämme erilaisia näyttelyjä,
tutustumismatkoja taidenäyttelyihin sekä kurssitoimintaa.
Haluamme herättää ja syventää
taideharrastusta. Tule mukaan
toimintaan! Yhdistyksen jäseneksi
on tervetullut jokainen taiteiden
harjoittaja tai taiteesta kiinnostunut.

Kiinteistönvälitystä
Kustavissa
Nyt on loistava aika laittaa vähälle
käytölle jäänyt loma-asunto myyntiin.
Varaa maksuton arviokäynti!

OMAANKOTIIN

Kustavi • Taivassalo • Lokalahti
Uusikaupunki • Laitila • Masku

Liisa Vuola
p. 050 367 9426
liisa.vuola@remax.fi
Toimialue: Vakka-Suomi

Kustavin Autokorjaamo
Kustavintie 5129
23360 Kustavi
0415025440
huolto@kustavinkorjaamo.fi

Kiinteistönvälitys OmaanKotiin Oy LKV
Yliopistonkatu 16
20100 Turku
www.remax-omaankotiin.fi

• Huollot
• Korjaukset
• Varaosat
• Ilmastointihuolto
• Renkaat

p. 0100 0500
www.op.fi/lounaisrannikko

w w w . k u s t a v i n p u u v e n e . c o m

ASKO SALORANTA
puh. 040 900 8872
asko.saloranta@gmail.com

• veneet • kylpyhuoneet • saneeraukset

LVI - PA LVE L UT
L Ä M P Ö PU M PUT

WWW.NIETEK.FI
Johnny • 040 512 8922
Jari • 040 703 6533
Niilo • 040 960 2590

Kotimaisten
neulevaatteiden
verkkokauppa
www.merineule.fi
Outlet Kustavin keskustassa

• Kaivuu- ja maansiirtotyöt
• Teiden rakennus- ja kunnostustyöt
• Rakennusten pohjatyöt
• Piharakentaminen

Kustavin
Rakennuspalvelu
Engdahl Ky

KAIKKI
RAKENNUSALAN
TYÖT

Rak. mest. Ilpo Engdahl
Laupustentie 208
KAIKKI
23360 Kustavi
RAKENNUSALAN
Puh. (02) 877 406
TYÖT
0400 225 006
MYÖS SUUNNITTELU
Fax (02) 877 436
e-mail: engdahl@kustavi.fi
Rakennusmestari Ilpo Engdahl
Laupustentie 208, puh. 0400 225 006
ilpo.engdahl@outlook.com

KULJETUSPALVELU
J.SIUSLUOTO KY

Urpo Oy

Viherlahdentie 154
23360 Kustavi
Timo Urpo
Puh. 0400 521 203

KAIVUUPALVELU PETTERI LEHTONEN

Murskeet, sorat, hiekat • Lavettisiirrot, konelavasiirrot
Mullat, kuorikatteet, maisemakivet ym. • Nostotyöt, kappaletavarat
Roskalavapalvelu, purkutyöt • Risujen ja puiden ajo, maatalousajot

Kuninkaantie 10 C, 23360 Kustavi • Puh 0400 831 426
info@jsiusluotoky.fi • www.jsiusluotoky.fi

luotettava
kumppani

Maanrakennus- ja louhintatyöt
ammattitaidolla Kustavissa ja lähialueilla
www.kaivuukustavi.fi • puh. 0400 923 456

KUSTAVIN KUNNANVIRASTO
KESKUSTIE 7, 23360 KUSTAVI
Koronapandemian aikana kunnanvirasto
toistaiseksi suljettu, tavoitat viranhaltijat
ja työntekijät parhaiten soittamalla ja
sähköpostilla.

Toimistovirkailija (sosiaalitoimi) Nina
Lepistö puh. 044 742 6621

Vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin
puh. 050 575 9121

Rakennustarkastaja Riku Latokartano
puh. 050 074 0006

Sähköpostimme ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@kustavi.fi

Kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto
puh. 044 7423 360

Laajemmat kunnan työntekijöiden ja
toimipisteiden yhteystiedot löydät
kustavi.fi -osoitteesta.

Kunnanvirasto on avoinna arkipäivisin
klo 8.15-16.00. Käytössä olevan liukuvan
työajan johdosta viranhaltijat ovat varmimmin
tavattavissa klo 9.00-15.00.

Toimistovirkailija (tekninen toimi) Johanna
Nurmi puh. 044 706 2023

Vaihde: (02) 842 6600
(Puhelinvaihde on avoinna arkipäivisin
klo 9.00-15.00.)

Rehtori (yhteystiedot toukokuussa
saatavilla kunnan verkkosivuilta)

Kunnanjohtaja Veijo Katara puh 050 0785 324
(virkavapaalla ainakin 31.7.2021 saakka)
Sosiaalijohtaja Kati Rekola
puh. 050 338 8351
(kunnanjohtajan sijainen)
Vastaava sairaanhoitaja Tuula Leino
puh. 050 0778 124

Teknisen toimialan päivystys (24/7)
puh. 044 3838 822

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja
lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat löydät
kustavi.fi osoitteesta.

Kivimaan koulu puh. 044 7426 623
Vs. varhaiskasvatuksen johtaja
Jenni Leppänen puh. 044 737 4895
Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri
Anna Leimola puh. 044 7426 630

kustavi.fi

