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As Oy Maisterintie 19  
235-3-34-12    
Maisterintie 19 
02700 KAUNIAINEN 
 
Muu muutostyö 
Huoneiston I alajuoksupuiden kosteus- ja homevauriokorjaus sekä  
höyrynsulun tiivistyskorjaus, joka käsittää alakerran ulkoseinät  
ja kantavat väliseinät sekä välipohjan ja käyttöullakon höyrynsulun  
uusimisen. Korjaus käsittää lisäksi kaikki aukkojen alitukset ja  
ikkunoiden ympärysten sekä höyrynsulun ja lattialaatan läpivientien 
tiivistykset. 

 

  Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 13.10.— 28.10.2021 välisen ajan. 
 
  Todistaa 
 
 
 
   Karola Nyman 
   Ilmoitustaulun hoitaja  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Oikaisuvaatimus rakennus- ja toimenpidelupaa koskevaan viranhaltijapäätökseen 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija, sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, 
jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 192.1 §). Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen 
merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus 
rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (Maankäyttö- ja rakennuslaki 192.3 §). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Oikaisuvaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle viranhaltijalle ja toimitetaan osoitteeseen:  
 
Rakennusvaliokunta 
Kauniaisten kaupunki  Sähköposti:  kirjaamo@kauniainen.fi 
Kirjaamo   Puh.  09 50561 
Kauniaistentie 10  Faksi:  09 5056 535 
PL 52, 02701 KAUNIAINEN  Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–15.45 
 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Päätöksen antamispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot 
- päätös, johon haetaan oikaisua 
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan 
- sähköpostiosoite, jos oikaisuvaatimusviranomaisen päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä. 
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen 
laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta ja postiosoite. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa 
esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä 
eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä  
- päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 


