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Sipoon kunnan ympäristövalvontaan on saapunut 6.4.2021 sähköpostitse 
hakemus Sipoon Boxissa sijaitsevan siirtolohkareen rauhoittamisesta 
luonnonmuistomerkiksi. Ympäristöasiantuntija Jessika Karvinen on käynyt 
4.6.2021 maastokäynnillä arvioimassa lohkareen soveltumisen 
luonnonmuistomerkiksi.  

 

Esittelijä / Föredragande Vs. ympäristövalvontapäällikkö / Tf. miljötillsynschef Juvonen Anu 

Ehdotus / Förslag Rakennus- ja ympäristövaliokunta päättää rauhoittaa hakemuksen 
mukaisen siirtolohkareen luonnonmuistomerkiksi liitteenä olevalla 
päätöksellä. 
 
Byggnads- och miljöutskottet beslutar, med det bifogade beslutet, att 
fridlysa flyttblocket som naturminnesmärke i enlighet med ansökan. 

Käsittely / Behandling   

Päätös / Beslut Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti 
ympäristövalvontapäällikön ehdotuksen. 
 
Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt miljötillsynchefens 
förslag. 

 
Liitteet 
 Liite / Bilaga 1: Luonnonmuistomerkin rauhoituspäätös, siirtolohkare Boxissa RN:o 753-430-24-5 

 
 
Otteen oikeaksi todistaa / Utdragets riktighet intygar 
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ASIA  PÄÄTÖS LUONNONMUISTOMERKIN RAUHOITTAMISESTA 

 

HAKIJA   

 

HAKEMUS  6.4.2021 

  Luonnonmuistomerkin sijainti 
  Kunta: Sipoo 

Kylä: Box 
Tila: Kiviportti, kiinteistö 753-430-24-5 
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P 6683633.6, I 414796.8  

 
  Luonnonmuistomerkin kuvaus 

Siirtolohkare sijaitsee mäntyvaltaisella kangasmaalla. Se on n. 6 m korkea ja 
ympärysmitaltaan n. 25 m. Kivi on kiinteistöille johtavan tien vieressä, mutta 
sen läheltä ei kulje vesi- tai sähkölinjoja. Hakijan mukaan kivi ei haittaa 
naapureita tai kiinteistöjen huoltotoimia. Erityispiirteiltään kivi on kyseisessä 
ympäristössä maisemallisesti erityinen sekä kooltaan ja muodoltaan 
huomattava. Kiven pinnalla kasvaa monia jäkälä-, sammal- ja kasvilajeja, joita 
ei kuitenkaan ole tarkemmin kartoitettu. Sillä on paikallisesti arvoa myös 
siten, että hakijoiden kiinteistö on nimetty kiven mukaan. 

 

RATKAISU Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta rauhoittaa yllä mainitun ja 
oheiseen karttaan merkityn siirtolohkareen luonnonmuistomerkkinä.  

Luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun lohkareen kaikenlainen 
vahingoittaminen on kielletty. Edellä olevien säännösten estämättä 
lohkareen ympärille ei saa istuttaa sellaisia kasveja, jotka voivat kiivetä 
lohkaretta pitkin ja siten aiheuttaa sen rapautumista.  

Vastuu rauhoituksen merkitsemisestä maastoon on Sipoon kunnalla. 

 Perustelut 

 Luonnonsuojelulain 23 §:n 1. momentin mukaan puu, puuryhmä, 
siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen 
kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon 
tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan 
määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Saman §:n 3. momentin 
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mukaan rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai 
turmeleminen on kielletty. 

Hakemuksessa esitetyllä siirtolohkareella on erityistä merkitystä alueen 
maisemakuvassa ja sillä on historiallista merkitystä paikalla. Kivi on kookas, ja 
erikoisen muotoinen. Lisäksi sillä on tunnearvoa alueen asukkaille ja vieraille.  

 Lohkareen sijainti ei haittaa alueen sähköverkkoa, eikä se ole vaikeuttanut 
viereisen tien hoitotoimenpiteitä. Kiinteistön käytöstä tai hoidosta ei 
myöskään ole aiemminkaan koitunut lohkareelle haittaa, joten ei ole syytä 
epäillä tien läheisyyden tai kiinteistöllä tehtävien toimien uhkaavan 
lohkaretta jatkossakaan. 

 Luonnonsuojelulain 26 §:n mukaan kunta päättää alueen omistajan 
hakemuksesta tai suostumuksella 23 §:ssä tarkoitetun, yksityisen 
omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. 
Luonnonmuistomerkin merkitsemisestä ja rauhoituksesta on voimassa, mitä 
23 §:ssä säädetään. 

 Sovelletut oikeusohjeet 

  Luonnonsuojelulaki 23 §, 26 §, 61 § ja 70 § 

 

KUULUTTAMINEN Tämä päätös kuulutetaan Sipoon kunnan internetsivuilla. 

   

MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 

KÄSITTELYMAKSU Luonnonsuojelulain 70 §:n mukaan luonnonmuistomerkkien 
rauhoittamispäätöksistä ei peritä hakijalta maksua.  

 
LIITTEET  Kartta 
  Valitusosoitus 
   

PÄÄTÖS  postise 
     

TIEDOKSI Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 
Maanmittauslaitos, rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 
Ympäristöministeriö, kirjaamo@ym.fi  
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Karttaliite: Rauhoitettavan siirtolohkareen sijainti ja valokuva lohkareesta 
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VALITUSOSOITUSOHJE 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen 
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen 
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä. 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi 
Puhelinnumero: 029 56 42069 (vaihde) 
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

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. 
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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, johon oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

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. 

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.) 
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