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Ilmoitus ratatoimituksen maastotöistä haltuun otettavien alueiden maanomistajille
 
Hanke:   Luumäki - Imatra tavara rautatien parannus välillä Luumäki - Lappeenrannan asema
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on hakenut ratatoimitusta välille Luumäki - Lappeenrannan asema kos-
kien otsikossa mainittua hanketta Luumäen kunnan ja Lappeenrannan kaupungin alueella.
Hanketta koskeva ratasuunnitelma on hyväksytty 19.2.2019 ja 9.5.2019. Ratasuunnitelma-aineisto on
nähtävissä internetissä osoitteessa:
https://aineistot.vayla.fi/hankkeet/rata/luumaki_imatra_taravara_ras/
(Löytyy myös esimerkiksi kirjoittamalla hakukoneeseen luumäki-imatra tavara ja valitsemalla vaihtoeh-
doista "Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelma - Väylä" ja edelleen avaamalla otsikon "Ratasuunnitel-
ma-aineisto löytyy täältä" alla oleva linkki)
 
Maanmittauslaitoksen tehtävänä on ratasuunnitelman mukaisten rautatiealueiden lunastaminen valtion
omistukseen ja korvausten määrääminen omistusoikeuksin lunastettavista alueista ja muista tarvittavis-
ta alueista kuten työn ajaksi tarvittavista alueista, yksityistiealueista ja laskuoja-alueista sekä vahingois-
ta ja haitoista. Em. toimenpiteet tehdään ratatoimituksessa. Ensimmäiseksi toimituksessa tehdään
rautatiealueen ja muiden ratasuunnitelman mukaisten alueiden haltuunotto lunastajalle.
Ratasuunnitelma kohdistuu välillä Luumäki - Lappeenrannan asema vain osiin koko välistä. Ratasuunni-
telman ulkopuolisilla alueilla radan parannus on tarkoitus toteuttaa nykyisen rautatiealueen puitteissa.
 
Maanmittauslaitoksen mittausryhmät aloittavat ratasuunnitelman mukaisten alueiden maastoon merkit-
semisen loppukesällä 2019 ennen ratatoimituksen alkukokousta. Maastoon merkintä tapahtuu pääosin
oranssinvärisillä muovipaaluilla. Maastoon merkintä pyritään tekemään niin, että siitä aiheutuu maano-
mistajille mahdollisimman vähän häiriötä, haittaa tai vahinkoa. Mittausten perusteella laaditaan toimitus-
kartta ja saadaan lunastettavat pinta-alat kiinteistöittäin.
 
Ratatoimituksen virallinen alkukokous välillä Luumäki - Lappeenrannan asema pidetään tämänhetki-
sen suunnitelman mukaan loppusyksyllä 2019. Siitä ilmoitetaan erikseen lain mukaisesti kutsukirjeillä ja
mahdollisesti lehtikuulutuksella. Alkukokouksen yhteydessä käsitellään mm. alueiden virallista haltuun-
ottoa siihen liittyvine omaisuuden inventointeineen, hankkeen aikataulua ja puuston poistomenettelyä
sekä aloitetaan korvauskäsittely.
Toimitusinsinöörinä ja lunastustoimikunnan puheenjohtajana ratatoimituksesta vastaa allekirjoittanut
maanmittausinsinööri Tapani Pukki, p 0400 902400, sähköposti tapani.pukki[at]maanmittauslaitos.fi
Maastomittauksista vastaa kartoittaja Pekka Kilpiä, p. 040 5187218, sähköposti
pekka.kilpia[at]maanmittauslaitos.fi
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa asiaa hoitaa DI Paula Mattila, p. 040 7789902, sähköposti
paula.mattila[at]ely-keskus.fi
 
Radan parannuksen rakennuttaja on Väylävirasto, jonka edustajien yhteystiedot ovat:
projektipäällikkö Tommi Rosenvall, p. 040 7257815, sähköposti tommi.rosenvall[at]vayla.fi
projektipäällikkö Joonas Hämäläinen, p. 029 5343536, sähköposti joonas.hamalainen[at]vayla.fi
liiketoimintajohtaja Kimmo Saarela (Welado Oy), p. 040 7129434, sähköposti
kimmo.saarela[at]welado.fi
ylivalvoja, rakennuttajainsinööri Erkki Mäki (Welado Oy), p. 0400 167067, sähköposti
erkki.maki[at]welado.fi
 
Katso myös toimituksen internet-sivu osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi. Sivu löytyy parhaiten kirjoit-
tamalla toimitusnumero etusivun haku-toimintoon.
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