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Lupia koskevien päätösten antopäivä on 27.4.2022 
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235-5-131-6 
Magnus Hagelstamin tie 12 
02700 KAUNIAINEN 
 
Rakennuksen purkaminen 
Haetaan lupaa purkaa asuinrakennus. 
 
 
235-3-322-6 
Asunto Oy Signenkuja 6 c/o Erikoisisännöitsijät EIT Oy 
Signenkuja 6 
02700 KAUNIAINEN 
 
Uusi rakennus 
Rakennetaan uusi talousrakennus suunnitelmien mukaan. Vanha 
talousrakennus puretaan luvan yhteydessä. 
 
 
 
235-8-101-4 
Kylpyläntie 5 
02700 KAUNIAINEN 
 
Uusi rakennus 
Rakennetaan kaksikerroksinen, harjakattoinen asuinrakennus  
ja erillinen autotalli/autokatos. Tontin sisäänajon läheisyyteen  
rakennetaan jätesuoja. 
Lisäksi haetaan lupaa maalämpökaivon poraamiselle 
 
 

 
 
 
 
 
Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 22.4.-.27.5.2022 välisen ajan. 
 
Todistaa 
 
 
Karola Nyman 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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VALITUSOSOITUS 
 
Hallintovalitus rakennus- ja toimenpidelupaa koskevaan päätökseen 
 
Hallintovalituksen saa tehdä 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija, 2) sellaisen kiinteistön omistaja ja 
haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, 3) se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä 4) 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 §). 
 
Valitusviranomainen 

Viranomainen, jolle hallintovalitus tehdään, ja yhteystiedot: 
 
Helsingin hallinto-oikeus  Sähköposti:  helsinki.hao@oikeus.fi 
Tuomioistuimet-talo  Puh.  029 56 42000 
Kirjaamo   Faksi:  029 56 42079 
Radanrakentajantie 5  Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 
00520 HELSINKI 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Hallintovalitusaika ja sen alkaminen 

Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Päätöksen antamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai 
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite (esim. sähköpostiosoite), johon oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 
valituksessa yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa ensimmäiseksi mainittu 
valittaja. 
 
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §). 
 
Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (270 euroa 1.1.2022 alkaen 
(asetus 1122/2021)). 
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VALITUSOSOITUS 
 

Hallintovalitus rakennuksen purkamislupaa koskevaan päätökseen 
 
Hallintovalituksen saa tehdä se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), kunnan 
jäsen, kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 192.3 §). 
 
Valitusviranomainen 

Viranomainen, jolle hallintovalitus tehdään, ja yhteystiedot: 
 
Helsingin hallinto-oikeus  Sähköposti:  helsinki.hao@oikeus.fi 
Tuomioistuimet-talo  Puh.  029 56 42000 
Kirjaamo   Faksi:  029 56 42079 
Radanrakentajantie 5  Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 
00520 HELSINKI 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Hallintovalitusaika ja sen alkaminen 

Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Päätöksen antamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai 
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite (esim. sähköpostiosoite), johon oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 
valituksessa yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa ensimmäiseksi mainittu 
valittaja. 
 
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §). 
 
Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (270 euroa 1.1.2022 alkaen 
(asetus 1122/2021)). 

 

 
 
 
 
 


