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Lupia koskevien päätösten antopäivä on 13.5.2022 
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235-5-73-2    
Asunto Oy Mikael Lybeckintie 13  
Mikael Lybeckin tie 13 
02700 KAUNIAINEN 
 
Muu muutostyö 
 Olemassa olevan rakennuksen julkisivujen muutos. 
 Tiilipäädyt puretaan, seinät lisäeristetään ja rapataan vaaleaksi,  
 osa ikkunoista vaihdetaan. 
 Ulkoporras kellariin katetaan. 
 
 Lisäksi haetaan lupaa maalämpökaivon poraamiselle. 
 
Päätöksentekijä: Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lambeg 
 
 

 
235-1-5-15    
Asunto Oy Gräsantie 18 
Gresantie 18 
02700 KAUNIAINEN 
Muu muutostyö 
 
Jälkiasennushissin rakentaminen hissittömään asuinkerrostaloon. 
Vanha betonirakenteinen kierreporras puretaan ja tilalle tehdään 
uusi teräsrakenteinen porras sekä hissitorni. 
 
Päätöksentekijä: Rakennustarkastaja Simo Wuorinen 
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             Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 11.5.- 29.5.2022 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALITUSOSOITUS 
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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)). 

 

 
 


