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Valtatien 8 Turku-Pori yhteysvälin parantaminen Mynämäen keskustan kohdalla, ELY: VARELY/903/2017
 
 
MAANTIETOIMITUKSEN JATKAMINEN
 
Maantietoimitus on aloitettu kokouksella 20.4.2017. Kokouksen yhteydessä vahvistuneen tiesuunnitelman mukaiset
alueet otettiin tienpitäjän (valtion) haltuun ja rakentaminen alueella pääsi alkamaan. Rakennustyön alaisena olleet
tienosat on saatu valmiiksi ja tieosat on luovutettu yleiseen liikenteeseen 30.10.2018.
 
Toimituksessa asianosaisia informoidaan ja kuullaan nyt kirjallisesti. Tämä tarkoittaa, että tämän kirjeen mukana
lähetetään tietoa siitä, miten toimitus koskee asianosaisen kiinteistöä. Halutessaan kiinteistön omistaja tai muu
asianosainen (esim. vuokralainen) voi tehdä kirjallisen korvausvaatimuksen.
 
Lähetettävä materiaali 
 
Karttaotteesta ja Lunastettava omaisuus-tulosteesta käy ilmi, mitä alueita lunastetaan maantieksi, yksityistien alu-
eeksi tai laskuojaksi. Maantien alueeseen tienpitäjä saa omistusoikeuden. Yksityisteihin ja valtaojiin perustetaan ai-
noastaan käyttöoikeus eikä maapohjan omistus niiden osalta muutu. Lunastettava omaisuus-tulosteeseen kasvilli-
suus on kirjattu haltuunottokatselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella.
 
Toimituksessa määrätään tarpeellisilta osin rajankäynnillä epäselvät rajat. Niiden kiinteistöjen omistajille, joita ra-
jankäynti koskee, lähetetään selitelmä rajankäynnistä. Joillakin kiinteistöillä on suoritettu melumittauksia ennen ja
jälkeen rakennushankkeen. Melumittaustulokset lähetetään kiinteistöjen omistajille tiedoksi. Tämän kirjeen mukana
lähetetään tietoa myös korvausten määräämisestä.
 
Maantien suoja-alueesta on määrätty laissa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44 §). Suoja-alue on merkit-
ty myös tiesuunnitelmakarttaan. Suoja-alueelle ei ole lupaa pystyttää rakennelmaa tai rakennusta ilman tienpitäjän
suostumusta. Alueen omistus säilyy maanomistajalla. Suoja-alueista ei pääsääntöisesti määrätä korvausta. Suo-
ja-alue merkitään kiinteistörekisteriin tässä maantietoimituksessa. Niiden kiinteistöjen omistajille, joita suoja-alue
koskee, lähetetään karttaote.
 
Korvausvaatimukset 
 
Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus (lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheu-
tuvista taloudellisista menetyksistä. Korvausasiat käsitellään ja niistä päätetään maantietoimituksessa.
 
Lunastustoimikunta määrää korvaukset viran puolesta eli ilman vaatimusta niille, joiden omaisuutta toimituksessa
lunastetaan. Lunastustoimikunnan muodostaa toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Lunastustoimikunta ei kui-
tenkaan voi käytännössä saada tietoonsa kaikkia haittoja tai vahinkoja, minkä vuoksi korvausvaatimus voi olla syy-
tä tehdä. Niille, joilta ei lunasteta omaisuutta, voidaan korvauksia määrätä vain vaatimuksesta.
 
Kiinteistön omistaja tai muu asianosainen voi halutessaan tehdä kirjallisen korvausvaatimuksen perusteluineen me-
netyksistä, jotka ovat aiheutuneet tiehankkeesta. Korvausta voi vaatia suullisesti myös maastokatselmuksessa. Pu-
helimessa toimitusinsinööri ei ota vaatimuksia vastaan.
 
Kirjalliset korvausvaatimukset tulee olla toimitusinsinöörillä viimeistään maanantaina 5.7.2021. Vaatimukseen tulee
kirjata
- toimitusnumero 2017-552155
- kiinteistö (kiinteistötunnus ja nimi), jota vaatimus koskee
- vaatimuksen esittäjä, yhteystiedot, puhelinnumero
- itse vaatimus perusteluineen, mielellään euromääräinen
- muut asiaan liittyvät seikat
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Vaatimukset tulee toimittaa toimitusinsinöörille sähköpostilla osoitteeseen
annamaria.maenpaa@maanmittauslaitos.fi tai kirjepostina osoitteella Maanmittauslaitos/Anna Maria Mäenpää, It-
senäisyydenaukio 2, 20800 Turku
 
Maastokatselmukseen ilmoittautuminen
 
Lunastustoimikunta, ELY-keskus maantietoimituksen hakijana ja tienpitäjän edustajana sekä Väylävirasto raken-
nuttajana pitää toimitusalueella maastokatselmuksen korvausten arviointia varten.
 
Pyydän niitä asianosaisia, jotka haluavat olla paikalla maastokatselmuksessa, ilmoittautumaan toimitusinsinöörille
viimeistään maanantaina 5.7.2021. Ilmoittautua voi sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimitse.
 
Ilmoittautuneille toimitusinsinööri lähettää katselmuksesta erillisen kutsun. Katselmus pidetään syksyllä 2021.
 
Kokoukset
 
Toimitusinsinööri lähettää kirjallisen kutsun seuraavaan kokoukseen. Kokous pidetään maastokatselmusten jäl-
keen, kun lunastustoimikunta on saanut korvauspäätökset ja muut toimitukseen liittyvät asiat valmisteltua.
 
 
Toimitukseen liittyvää aineistoa on nähtävillä verkko-osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2017-552155.
 
 
Toimitusinsinööri     Anna Maria Mäenpää
Puhelinnumero        040 564 6186
Sähköposti             annamaria.maenpaa@maanmittauslaitos.fi
Toimitusinsinööri on lomalla 7.7 - 4.8.2021.
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