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Tietoa korvauksista toimituksen asianosaisille
 
Korvausten yleiset perusteet
 
Maantietoimituksessa korvaukset määrätään lunastuslain (603/1977) mukaisesti. Lunastettavan omaisuuden omis-
tajalla on oikeus saada täysi (lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Lunas-
tuskorvaus muodostuu kohteenkorvauksesta, haitankorvauksesta ja vahingonkorvauksesta sen mukaan
kuin lunastuslaissa säädetään. Tunne- tms. arvoja ei korvata.
 
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.
 
Lunastuskorvaukset määrätään haltuunottopäivän (20.4.2017) hintatason mukaan. Korvauksia korotetaan yleisen
hintatason nousua vastaavasti toimituksen lopettamispäivään saakka. Yleisen hintatason nousu lasketaan elinkus-
tannusindeksin muutoksesta. Näin korotetulle korvaussummalle maksetaan kuuden prosentin vuotuista korkoa hal-
tuunottopäivästä korvausten maksupäivään saakka. Edunvalvontakustannusten korvauksille ei kuitenkaan makse-
ta indeksikorotusta tai korkoa. Korvausten maksuaika on kolme kuukautta toimituksen lopettamisesta. Korvaukset
maksaa ELY-keskus. Korvauksen on lunastuslain mukaan oltava kertakaikkinen rahakorvaus.
 
Kohteenkorvaus
 
Kohteenkorvauksella tarkoitetaan korvausta lunastettavasta omaisuudesta kuten maapohjasta. Lunastuslain mu-
kaan omaisuudesta on määrättävä sen käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. Mikäli käypä hinta ei vastaa luovut-
tajan täyttä menetystä, arvioiminen on perustettava omaisuuden tuottoon tai siihen pantuihin kustannuksiin.
 
Haitankorvaus
 
Haitankorvauksena tulee korvattavaksi lunastuksesta tai tiehankkeesta aiheutuva jäljelle jäävän kiinteistön käyttä-
misen pysyvä vaikeutuminen eli usein käytännössä sen arvon aleneminen. Haitat voivat johtua joko lunastuksesta
(esimerkiksi kiinteistön pirstoutuminen useampaan osaan) tai uuden tien käyttämisestä. Jälkimmäisiä ovat esimer-
kiksi melu-, pöly-, tärinä. yms. haitat, joita kutsutaan immissiohaitoiksi, sekä maiseman muuttuminen.
 
Vahingonkorvaus
 
Vahingonkorvaus tulee määrättäväksi lunastuksen tai tiehankkeen johdosta aiheutuvista tappioista, kustannuksista
tai muista vahingoista.
 
Edunvalvontakustannukset
 
Välttämättömät kustannukset, jotka lunastettavan omaisuuden omistajalle ovat aiheutuneet hänen oikeutensa val-
vomisesta lunastustoimituksessa, on määrättävä ELY-keskuksen maksettavaksi. Kustannusten määrää arvioitaes-
sa on otettava huomioon ansion menetys, matkakustannukset sekä tarvittavien selvitysten laatu ja laajuus samoin
kuin asiamiehen käyttämisen tarve. Edunvalvontakustannuksia voidaan määrätä korvattavaksi vain vaatimuksesta.
 
Kenelle korvaus maksetaan
 
Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä  78 §:n mukaisesti toimituksessa määrättävä korvaus on maksettava sille,
joka omistaa lunastettavan omaisuuden korvauksen määräämisen eli loppukokouksen ajankohtana. Asianosaisil-
la on kuitenkin mahdollisuus esittää selvitys (esim. kauppakirja, jossa maksamisesta on sovittu), jonka perusteella
korvaus voidaan määrätä maksettavaksi toisinkin.
 


