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Rakennusvalvonnan viranhaltija on tehnyt seuraavat päätökset. Päätökset annetaan julkipanon 

jälkeen 15.04.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.   

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Sipoon kunnan rakennusvalvonnassa. 

Valitusaika päättyy 29.04.2021.  

  

 

§ Tunnus/Rakennuslupa 

 

Rakennuspaikka 

Asia ja toimenpide 

112 

Myönnetty 

21-0135-MAI 753-416-0035-0062 

Suursuonkuja 1, 04130 SIPOO 

  Maisematyölupa 

Pihapuiden kaataminen, 6 kpl 

   

113 

Myönnetty 

21-0136-POI 753-419-0004-0201 

 

  Poikkeamispäätös 

- Loma-asunto, 184 k-m², 1 krs, 1 asunto 

   

114 

Myönnetty 

21-0137-MAI 753-422-0003-0386 

Spjutsundintie, 01190 BOX 

  Maisematyölupa 

Asemakaavan NE 1 mukaisten VU-alueiden 

maaston muokkaus 

   

115 

Myönnetty 

21-0138-R 753-416-0035-0457 

Mäntytie 10b, 04130 SIPOO 

  Rakennuslupa 

- Omakotitalon rakentaminen, 116 k-m² 

   

116 

Myönnetty 

21-0139-R 753-403-0006-0056 

Kvarnängintie 59-11b, 01190 BOX 

  Rakennuslupa 

- Sivuasunnon rakentaminen, 100 k-m² 

   

117 

Myönnetty 

21-0140-MAI 753-419-0004-1604 

Söderkulla 

  Maisematyölupa 

Ulkoilureitin leventäminen ja puiden kaataminen, 

noin 20 kpl 

   

118 

Myönnetty 

21-0141-R 753-419-0004-0431 

Uusi Porvoontie 623, 01120 VÄSTERSKOG 

  Rakennuslupa 

- Huoltorakennuksen laajentaminen, 108 k-m² 
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119 

Myönnetty 

21-0142-R 753-430-0025-0004 

Storuddintie 45, 06880 KÄRRBY 

  Rakennuslupa 

- Vierasmajan rakentaminen, 10 k-m²  

- Omakotitalon sisäinen muutostyö  

- Jätevesijärjestelmän rakentaminen 

   

 

Julkipanolistan laatija Sofia Uí Shúilleabháin 

 Rakennusvalvontasihteeri+-+Byggnadstillsynssekr 
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OIKAISUVAATIMUS 

Viranhaltijan tekemään rakennus- tai toimenpidelupa päätökseen saa hakea muutosta Rakennus- ja 

ympäristövaliokunnalle tehtävällä kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikeus oikaisuvaatimuksen 

tekemiseen on:   

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;  

2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen 

päätös voi olennaisesti vaikuttaa;  

3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä  

4) kunnalla.  

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanopäivän 

jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimus on toimitettava niin, 

että se on käytettävissä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos määräajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa 

kirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen 

postitse tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.    

  

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Sipoon kunnan rakennusvalvontapäällikölle, on 

ilmoitettava    

-päätös, johon haetaan muutosta ja miltä kohdin muutosta haetaan   

-perusteet, joilla muutoksia vaaditaan   

-muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot   

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti 

allekirjoitettava.    

  

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä   

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä    

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle   

-asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja   

  

Sipoon kunta/Rakennusvalvontapäällikkö   

Postiosoite: PL 7, 04131 SIPOO, Käyntiosoite: Lukkarinmäentie 2, Nikkilä   

sähköposti: kirjaamo@sipoo.fi       

  

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu.  

 

 

 


