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Uusjako

Kohde: Lumijoen ulkometsäpalsta

Aika: 16.8.2021 kello 12.30

Paikka: Lumijoen seurakuntatalo, Ylipääntie 11, Lumijoki

Toimitusinsinööri: Juhana Cajanus

Uskotut miehet: Pentti Luukinen ja Heino Rantala

Läsnäolijat: .....

1. Tiedottaminen
Selvitys Kokouskutsut on lähetetty 9.7.2021.
 
2. Kokouksen laillisuus
Selvitys Kukaan ei ole pitänyt toimitusmiehiä esteellisinä eikä ole esittänyt estettä toimitusta vas-

taan.
 
Päätös Kokous on laillinen.
 
3. Selvitys toimituksen edellytyksistä
Selvitys Toimituksen edellytykset on selvitetty edellisessä kokouksessa.
 
Päätös Kiinteistönmuodostamislain mukaiset edellytykset toimituksen suorittamiselle ovat ole-

massa.
 
4. Jakosuunnitelman käsittely
Selvitys Jakosuunnittelun eteneminen, laatimisperiaatteet ja uudella tilussijoituksella saavutettavat

palstojen lukumäärän vähentyminen ja palstakoon kasvu selostettiin edellisessä kokouk-
sessa.

 
5. Jakoperuste ja tilusten arviointi
Selvitys Tilusten arviointia on tarkistettu edellisessä kokouksessa esitetyn kritiikin perusteella. 

Metsätalousinsinööri Heikki Ala-aho on tarkistanut maastossa aikaisempia arviota, kes-
kustellut maanomistajien kanssa jakosuunnitelmaan tehtävistä muutoksista sekä arvioinut
uudet vaihtuvaksi ehdotetut alueet.
 
Tarkastelun ja uusien arviointien perusteella on todettu, että tarkoituksenmukaisinta on 
määrittää vaihtuvien alueiden arvot tilusten kokonaisarvojen perusteella summa-arvome-
netelmällä. 

 
Päätös Toimitusmiehet päättivät käyttää jakoperusteena tilusten kokonaisarvoja ja arviointimene-

telmänä summa-arvomenetelmää.
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimituksen kestäessä valittamalla Oulun käräjä-
oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää.

 

Jcajanus
Tekstiruutu
Ote toimituskokouksen 16.8.2021 pöytäkirjasta. Tietosuojasäännösten mukaisesti pöytäkirjasta on poistettu asianosaisten nimet.
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6. Kiinteistöjen yhdistämiset
Selvitys Toimitusinsinööri selosti kiinteistöjen yhdistämisen mahdollisuutta.

Päätös Kiinteistöt yhdistetään toimituksen yhteydessä, mikäli maanomistaja on yhdistämistä ha-
kenut ja yhdistämiselle on edellytykset. Muussa tapauksessa maanomistajan järjestelys-
sä olevat kiinteistöt säilyvät erillisinä ja ne sijoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla käyt-
töyksikön järjestelyssä saamalle alueelle.

Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 214 §

7. Tieoikeudet ja muut merkinnät
Selvitys Toimituksen kohteena olevalla alueella tarvittavat tieoikeudet on pääosin ennestään.

Tarvittavia uusia tieoikeuksia esiteltiin alustavasti edellisessä kokouksessa. Ehdotetut uu-
det tieoikeudet on esitetty jakoehdotuksessa ja toimitusinsinööri esitteli ne kokouksessa.

Tieoikeuksien perustamisesta ehdotetulla tavalla on tehty ennen kokousta yksi huomau-
tus.

K17 ...
Huomautus
Viirinkankaan tielle ole syytä perustaa uusia tieoikeuksia. Tien ovat rakentaneet yli kym-
menen vuotta sitten K17 ja K54 omistajat ... sekä metsästysseura. Tiellä ei ole muita 
laillisia käyttäjiä, eikä tie ole välttämätön muille. Muille kiinteistöille on kuljettu suon yli 
suoraan maantieltä.

Selvitys
Arkistotutkimuksen mukaan paikalla on Viirikankaan yksityistie 000-2006-K20964, joka
perustettu 2.11.2006. Rekisterin mukaan tieoikeus on kiinteistöillä 791-435-5-15 Haa-
raojanrinne, 791-435-26-0 Törmälä, 791-435-48-6 Haarala, 791-451-9-26 Viirikangas,
791-451-53-17 Ronttola ja 791-891-1-10 Venenevan luonnonsuojelualue. Kiinteistöt
791-435-5-15 Haaraojanrinne ja 791-435-48-6 Haarala eivät rajoitu tiehen, eikä niille ole
perustettu sivutieoikeutta päätielle. Muut oikeutetut kiinteistöt rajoittuvat tiehen.

Tietä on käytetty sallimisperusteella jonkin verran myös kiinteistöille 791-435-21-26 Yrt-
titarha ja 791-450-30-15 Viirilä kulkemiseen. Näiden kiinteistöjen sekä niiden viereisten
kiinteistöjen kulku on tarkoituksenmukaista järjestää olemassa olevan Viirikankaan tien
kautta. Tieoikeus tulisi ennestään olevalle tielle ja loppuosaltaan metsämaalle, josta ei ai-
heudu huomattavaa haittaa rasitetuille kiinteistöille.

Koko alueen tieoikeuksien järjestämiseksi tieoikeus tarvitaan kiinteistöille

K17-1    791-435-5-15 HAARAOJANRINNE
K18       791-435-9-149 MARTTI
K9         791-435-21-26 YRTTITARHA
K8-3      791-435-48-6 HAARALA
K21       791-450-30-15 VIIRILÄ
K54       791-451-9-26 VIIRIKANGAS
K47-1    791-451-45-10 ULKOMETSÄ
K32       791-451-52-1 Poutala II
K17-2    791-451-53-17 RONTTOLA
            791-891-1-10 Venenevan luonnonsuojelualue

Päätös
Viirikankaan tielle perustetaan tieoikeus kaikille em. kiinteistöille. Lisäksi perustetaan si-
vutieoikeudet toimituskartan lähemmin osoittamalla tavalla niille kiinteistöille, jotka eivät
rajoitu päätiehen.
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Kokouksessa

K10 ...
Huomautus
K10 rajalla oleva tie on pääosin K10 alueella. Tietä käyttävät sopimusperusteisesti myös
K52 ja K86. Tie ei ole tarpeen em. lisäksi muille käyttäjille eikä tielle tarvitse perustaa tie-
oikeuksia.

Selvitys
Tie on ainakin pääosin K10 rakentamapenkkatie.  Tien käyttäjiä on vain kolme ja he ovat
sopineet tien käytöstä. Muut tien käyttäjät K52 ja K86 olivat kokouksessa paikalla, eivätkä
vaatineet tieoikeuden perustamista.

Päätös
Tässä kokouksessa ei perusteta tieoikeuksia tälle tielle. Tien käyttö jatkuu sopimusperus-
teisena.

Luhantie
Selvitys
Toimitusalueen keskiosalla oleva Luhantie on suurimmalta osalta K13 alueella, mutta
myös muiden yksiköiden (K1, K33, K69, K71, 791-465-7-6).  Keskustelussa todettiin, et-
tä tien on rakentanut alun perin Yhtyneet Paperitehtaat Oy, jonka omistama kiinteistö on
siirtynyt myöhemmin UPM-Kymmene Oyj:n kautta K13 yksikön nykyisille omistajille. K13
omistajat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kunnostaneet tietä. Tietä ovat käyt-
täneet sopimusperusteisesti myös muut alueen kiinteistöt (K33, K69, K71, 791-465-7-6).
  Tiellä on puomi, jonka avain on ainakin K13 omistajilla ja K33:lla Vilja- ja metsäosuus-
kunnalla. Paikalla olevat maanomistajat pyysivät virallisten tieoikeuksien perustamista
tielle. Tieoikeudet on syytä samalla perustaa koko tien matkalle, eli toimitusalueen poh-
joispuolella myös Limingan kunnan alueelle Metsähallituksen omistamien kiinteistöjen
425-430-2-18 Ulkola, 425-451-12-2  Valtio-Kärsämä IV, 425-404-33-0 Valtio-Virkkula
alueilla.

Perustelut
Tie on tarpeellinen alueella olevien kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä varten. Tie
on jo rakennettu eikä se aiheuta huomattavaa haittaa rasitetuille kiinteistöille.

Päätös
Luhantielle perustetaan 12 m leveä tieoikeus toimituskartan lähemmin osoittamalla taval-
la.

(Huom! Kokouksen jälkeen on ilmennyt, ettei toimituskokouksesta ole ilmoitettu kiinteistön
791-465-7-6 Hautala omistajalle .... Koska toimituksen käsittely jatkuu vielä, käsitellään 
tieasia uudelleen kiinteistön 791-465-7-6 Hautala osalta myöhemmässä kokouksessa.)

Kärsämäntie
Selvitys
Tie on perustettu yksityistietoimituksessa 25.9.2020. Tiekunnan puheenjohtaja ... 
huomautti, että tietoimituksessa ei huomioitu hyötyalueeseen tässä tilusjärjestely-
alueessa olevaa aluetta, koska alueen jakosuunnitelma ei ollut vielä vahvistunut. Tässä
toimituksessa  Kärsämäntien hyötyalue on laajennettava kaikille niille
järjestelyalueen kiinteistöille, jotka käyttävät Kärsämäntietä. Olisi hyvä, jos Kärsämäntien
tiekunnan kokous uusien kiinteistöjen ottamiseksi tiekuntaan, voitaisiin pitää tilusjärjeste-
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lyn toimituskokouksen yhteydessä. Kärsämäntielle tarvitaan myös yksiköinnin ajantasais-
tus laajentuvan alueen osalta.
 
Päätös
Tässä toimituksessa perustetaan tieoikeudet siten, että ne ulottuvat Kärsämäntielle ja laa-
ditaan Kärsämäntien laajenevan alueen mukainen uusi yksiköinti. Kärsämäntien tiekun-
nan kokous voidaan sovittaa toimituskokoukseen mahdollisuuksien mukaan.
 
 
Tammakankaantie
Selvitys
Tammakankaantie on yksityistielain mukainen tieoikeus, joka on perustettu 28.6.2001,
tunnus Y2001-25473. Tielle ei ole perustettu tiekuntaa.
Tien käyttäjät pyysivät tiekunnan perustamista tässä toimituksessa.
 
Päätös
Tiekunta voidaan perustaa seuraavassa kokouksessa.
 
 
Muut tiet
Selvitys
Muiden teiden osalta tehtiin vähäisiä tarkennuksia teiden sijainteihin.
 

Päätös Toimitusmiehet päättivät perustaa tieoikeudet erillisen selitelmän ja toimituskartan osoitta-
malla tavalla ennestään oleville teille ja kulku-urille.  Mahdolliset korvaukset tieoikeuksien
perustamisesta vahvistetaan yhtä aikaa muiden toimituksessa määrättävien korvausten
kanssa.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimituksen kestäessä valittamalla Oulun käräjä-
oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää.

Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 156 §, 159 §, 165 § Laki yksityisistä teistä 10 §, 84 § ja 86 §

8. Arvoltaan vähäisten alueiden lunastaminen
Päätös Seuraaviin kiinteistöihin sisältyy uusjakoalueella vain arvoltaan vähäiset alueet, jotka lu-

nastetaan KML 79 §:n perusteella:

Lunastetaan koko kiinteistö:
791-433-11-34 Heinimaa
791-435-7-103 Kärsämänoja
791-435-9-156 Haaraojan palsta
791-435-9-158 Haaraojan palsta
791-450-7-12 Eerola II
791-450-7-13 Rantaollikainen II
791-450-15-19 Kallensarka.   Osuus yhteiseen siirretään saman omistajan kiinteistöön
                                            791-451-44-19 Ulkokamula
791-465-2-18 Kupukkanevan palsta
791-465-3-17 Polven palsta
791-465-5-1 Mäntypalsta
791-465-5-31 Niittypalstat
791-465-5-57 Iikkala 2
791-465-6-4 Korpi II
791-465-6-36 Niittypalstat
791-465-6-34 Niittypalsta
791-465-6-38 Jokiaron palsta
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791-465-6-40 Polven palstat
791-465-6-42 Häpykaarron palsta
791-465-7-39 Pekki
 
Lunastetaan toimitusalueella oleva osa kiinteistöstä:
791-433-11-53 Syrjälä
791-433-30-6 Tuulenviemä
791-465-6-39 Uusitalo
791-465-5-33 Niittypalstat
791-465-9-0 Lisäkajula
791-435-2-4 Suojärvi
791-465-6-43 Maikkola
 
 
Yhteiset alueet:
Lunastetaan koko alue
791-433-878-2
791-465-878-1
 
Lunastetaan osa alueesta
791-433-878-17
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimituksen kestäessä valittamalla Oulun käräjä-
oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää.

Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 79 §

9. Asianosaisten huomautukset jakosuunnitelmasta
Selvitys K10 ...

Huomautus
K74 tiluksia ei ole sopiva sijoittaa K10 alueelle. Ehdotetulla paikalla on mm. hiekanotto-
paikka ja K74 tilukset eivät muutoinkaan sovellu K10 palstan väliin.

Vastine
K74 ... on ilmoittanut, että palstat voivat säilyä entisillä paikoillaan.

Perustelut ja päätös
K74 palsta voidaan sijoittaa muualle kuin K10 alueelle. K74:llä on lähtötilanteessa kaksi
palstaa. Toinen palsta on hyvin vähäarvoinen nevapalsta, joka on kokonaan valtion omis-
taman kiinteistön sisällä. Toinen palsta poikkipäin kahden muun omistajan palstoihin näh-
den siten, että se katkaisee palstan tai aiheuttaa mutkaisen rajan. Palstaa on tarkoituk-
senmukaista muuttaa siten, että se tulee em. palstojen välille saman suuntaiseksi viereis-
ten palstojen kanssa. Valtion maan sisällä oleva palsta voidaan sijoittaan sen arvon mu-
kaisesti tämän saman palstan yhteyteen.

K12 ...
Huomautus
Jakosuunnitelmaa ei hyväksytä. Tulevien alueiden arvo on arvioitu liian korkeaksi.
Yksiköt on jätettävä pois toimituksesta.

Selvitys
K12 palstojen välissä Temmesjoen molemmin puolin on yksikön K71 palstoja. Varsinkin
joen eteläpuolen palstalla rajat ovat haitallisen mutkaiset ja epäselvät.  Jakosuunnitelmaa
laadittaessa on K12 omistajan kanssa käydyssä keskustelussa päädytty siihen, että K12
tilukset voisi sijoittaa kokonaan Temmesjoen eteläpuolelle, jolloin koko joen pohjoispuo-
leinen palsta vaihtuisi valtion maan kanssa eteläpuolelle siten, että palstan pohjoisosa ra-
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joittuu Temmesjokeen. Omistaja ... on ennen kokousta ilmoittanut, että arvion mukaisen 
arvon ja puumäärien erojen takia vaihto esitetyllä tavalla ei sovi K12:lle. K1 ... ilmoitti 
kokouksessa, että valtion maa voidaan säilyttää Temmesjoen eteläpuolella.

Perustelut
K12 palsta voidaan säilyttää Temmesjoen pohjoispuolella. K71 tiluksia on useissa pai-
koissa Temmesjoen molemmin puolin K12 ja muiden tilojen palstojen sisällä ja väleissä.
K71 tarkoituksenmukaisen käyttämisen kannalta on tärkeää, että palstoja saadaan järjes-
teltyä.

Päätös
Jakosuunnitelmaa muutetaan siten, että K12 tilukset säilyvät mahdollisimman ennallaan,
mutta K12 palstojen välissä ja sisällä olevat K71 palstat sijoitetaan Temmesjoen etelä-
puolelle yhteen lohkoon ja liitetään sekä K12 palstaan, että valtionmaahan. K12 Temmes-
joen pohjoispuolella saa kulkuyhteyden joen pohjoispuolelle palstan länsirajan kohdalle ja
palsta rajoittuu Temmesjokeen.

K13 ...
Huomautus
Jakosuunnitelmaa ei hyväksytä. Tulevien alueiden arvo on arvioitu liian korkeaksi.
Yksiköt on jätettävä pois toimituksesta.

Selvitys
Jakosuunnitelmassa K13 palstojen välissä olevat pienet palstat on liitetty tilaan. Vastaa-
vasti muiden tilojen sisällä olevat K13 pienet palstat on liitetty niitä ympäröiviin tiluksiin ja
Kirvesrimmin palsta on siirtynyt valtion käyttöyksikköön K1.  K13 ... on ennen
toimituskokousta käydyssä keskustelussa ilmoittanut, että jakosuunnitelmaehdotuksen
mukaiset muutokset ja niistä arvioidut korvaukset ovat täysin kohtuuttomia. Kirvesrimmin
palsta ja hakatut vielä uudistamattomat alueet pitää säilyä. Hakattujen alueiden arvot ovat
liian alhaiset. Kokouksessa K1 ... ilmoitti, että Kirvesrimmin palstan ei ole välttämä-öntä 
vaihtua valtiolle.

Perustelut
K13:lle jakosuunnitelmassa määritetty korvaus on varsin suuri ja arviointia pidetään vir-
heellisenä, joten jakosuunnitelmaa on K13 kannalta tarpeen muuttaa. K13 sisällä olevien
pienten palstojen tarkoituksenmukaisen käytön kannalta on tärkeää, että muutoksia nii-
hin voidaan tehdä myös K13 tilusten kohdalla, koska osalla tapahtuu muutoksia myös
muualla. Vastaavasti myös K13:lla on pieniä palstoja muiden tilusten sisällä, jotka haittaa-
vat ympärillä olevien tilojen käyttöä ja ovat myös K13 kannalta huonosti käytettäviä. Pals-
toille ei ole mm. virallisia tieoikeuksia.

Päätös
Jakosuunnitelmaa muutetaan siten, että
- Kirvesrimmin palsta säilyy,
- Luhantien varressa hakattu alue kuvio 1072  säilyy eikä siirry käyttöyksikölle K71,
- Luhantien varressa valtion kiinteistöstä 791-465-12-5¨ Valtio-Kärsämä ei liitetä aluetta
kuviot 151 ja 152,
- Temmesjoen kahden puolen olevilla palstoilla kuviot 1075, 1076 ja 1372 säilyvät eivätkä
siirry yksikölle K85,
- Temmesjoen pohjoispuolella olevalla palstalla ei liitetä aluetta kiinteistöstä 791-465-8-6
Hirviniemi II ja 791-451-878-4 Ulkometsäpalsta kuviot 1397, 1478, 1479, 1480 ja 1481.
Alueet osoitetaan käyttöyksikölle K71,
- Temmesjoen eteläpuolella tilan 791-465-3-17 Polvenpalsta alue kuviot 658-660 siirre-
tään palstan länsireunalle ja osoitetaan käyttöyksikölle K33,
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- eteläpäässä maantienvarressa olevalla palstalla ei liitetä alueita kiinteistöistä
791-450-15-20 Heikkilä II ja 791-451-41-1 Juusola II kuviot 1532-1536 vaan ne osoitet-
taan käyttöyksikölle K33
- eteläpäässä maantienvarressa olevalla palstalla ei liitetä aluetta valtion kiinteistöstä
791-451-52-2 Valtio-Lapinniemi kuviot 1341-1350, vaan ne ja kiinteistön 791-433-30-31
Pikkukangas palsta liitetään käyttöyksikköön 25-2.
Muilta osin jakosuunnitelmaa ei muuteta.

K55 ...
Huomautus
Arvon määrityksessä on huomioitava luovutettavalla alueella Kärsämänojan eteläpuolella
olevan alueen jokivarren ja kallioalueen erityinen arvo.

Selvitys
Ojan varsi ja kallioinen alue on talousmetsän keskellä etäällä tiestöstä. Alueella on kau-
neusarvoa, mutta ei taloudellista markkina-arvoa metsätalousarvon lisäksi, joten alueella
ei ole sellaista lisäarvoa, joka olisi otettava huomioon erityisarvona.
K55 omistaja ja K1 edustajana ... sopivat, että ojan eteläpuolinen alue voi säilyä K55:lla.

Päätös
Jakosuunnitelmaa muutetaan asianosaisten sopimalla tavalla.

K75 ...
Huomautus
K75 palstaan voisi liittää vielä noin 3,3 ha alueen Kärsämänojan pohjoispuolelta kiinteis-
töstä 791-451-52-2 Valtio-Lapinniemi, joka on tilan erillinen palsta.

Vastine
K1 ...: Palsta halutaan säilyttää valtiolla. Palstalla voi olla Metsähallitukselle erityistä 
arvoa, koska se on tien ja luonnonojan varressa. Lisäksi se erillisenä palstanakin on
lähellä isoja palstoja, joten se on metsätalouskäytössä hoidettavissa läheisten palstojen
kanssa.

Päätös
Jakosuunnitelmaa ei muuteta.

K65 ...
Huomautus
Tulevien alueiden arvot on arvioitu liian korkeiksi. Jakosuunnitelmaa ei hyväksytä, muu-
toin kuin pienen 0,36 ha alueen osalta, joka voidaan liittää tilaan ja maantien varressa
oleva kapea suikale voidaan lunastaa pois.

Vastineet
K83 ...: tilan noin hehtaarin suuruinen palsta on K65 palstan sisälle. Palstalle ei ole tietä 
eikä tieoikeutta. Tarkoituksenmukaisinta on, että alue liitetään K65:lle. Palstan arvoitu 
arvo on oikea. Palstalla on arviolta rekkakuorman verran myyntipuustoa.

K8 ...: tilan tiluksista on 0,8 tilan K65 palstalla. Luovutettavasta palstasta loppuosan on 
muiden tilojen alueella, jotka ovat hyväksyneet alueiden liittämisen kiinteistöihinsä. Mikäli 
tätä loppuosaakin ei lunasteta, olisi tila entistäkin huonompi, koska palstaan jäisi vain 0,8 
ha. Lunastettavan alueen arvo 2080 euroa on alempi kuin aikaisempi tuottoarvoon 
perustuva arvio. Arvoa ei ole syytä alentaa lisää.
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Selvitys
K65 palstan sisällä tai reunoissa on kuusi pientä palstaa, joista neljä on jakosuunnitel-
man mukaan siirtymässä K65:n palstaan. K83 ja K8 omistajat ovat esittäneet vastineensa
edellä. Lisäksi palstan pohjoispäässä on K80 omistamat kaksi palstaa, joista toisen 0,36
ha suuruisen palstan K65 omistaja on hyväksynyt lunastettavaksi. Toisesta K80 palstasta
puolet siirtyy viereiseen yksikköön K52 Jos myös palstan toista puolta 1,28 ha ei liitettäisi
K65 palstaan, huonontuisi K80 palstasijoitus entisestään.

Perustelut
Käsiteltävänä olevat alueet ovat metsäpalstoiksi pieniä ja vailla virallisia tieoikeuksia. Nii-
den taloudellinen käyttäminen on hankalaa ja aiheuttaa kulkemistarpeen ja mahdollisten
rajaepäselvyyksien takia jonkinasteista haittaa myös K65:lle. Mikäli vain osa palstoista lu-
nastettaisiin aiheutuisi muutoksesta lisähaittaa yksiköille K8 ja K52. Palstojen koko ja ar-
vo huomioon ottaen, niiden lunastaminen ei ole kohtuutonta K65:lle.

Päätös
Jakosuunnitelmaa ei muuteta.

K90 ...
Huomautus
Tulevien alueiden arvot on arvioitu liian korkeiksi. Puustosta ei saa hakatessa arvioitua
hintaa ja sen jälkeen jää vielä uudistamiskustannukset. Pois lähtevät sivuviisteet hyväksy-
tään poistuviksi.

Selvitys
Metsätalousinsinööri on Heikki Ala-aho on tarkistanut arvioita ja keskustellut niistä K90 ... 
kanssa. Kuivatustilanteen haasteellisuuden, (vesien poisjohtaminen vaatii pitkien 
laskuojien kaivamista myös palstan ulkopuolelle), sekä ravinnehäiriöiden johdosta
kuvioiden 693, 694, 704, 705, 706, 709 osalta on todettu, että niissä arvioitu maapohjan
arvo on korkea ne voidaan alentaa.

Päätös
Jakosuunnitelmaa ei muuteta.  Kuvioiden 693, 694, 704, 705, 706, 709 maapohjan arvot
muutetaan vastaamaan toimitusalueella käytettyä hintaa kohteilla, joissa joudutaan lan-
noituksella tai ojituksella korjaamaan ravinnehäiriö tai kuivatustilanne metsänkasvatuksel-
le sopivaksi.
Lopulliset korvaukset vahvistetaan maastotöiden jälkeen, jolloin huomioidaan mahdollisis-
ta rajasovituksista johtuvat poikkeamat ja todetut puuston myrskyvahingot.

 
10. Jakosuunnitelma
Päätös Toimitusmiehet päättivät vahvistaa lopullisen jakosuunnitelman siten, kuin jakosuunnitel-

makartta ja jakosuunnitelmasta laadittu kohdekuvaus kiinteistöittäin osoittavat.
 
Lopulliset toimituskartat, lähtötilanneasiakirja ja jakokirja valmistuvat myöhemmin toimi-
tuksen maastotöiden ja rekisteröinnin jälkeen.
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimituksen kestäessä valittamalla Oulun käräjä-
oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää.

 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 88 §
 
11. Tilusten haltuunotto
Selvitys Keskustelussa ehdotettiin, että olisi selvintä, että palstat vaihtuisivat vasta sitten, kun

lopulliset korvaukset on määrätty. Epävarmuutta jakosuunnitelman toteutumisesta on
myös siltä osin, kun suunnitelmaa ei ole hyväksytty.
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Päätös Jakosuunnitelman mukaisen tilusten haltuunotosta päätetään korvauspäätöksen jälkeen.

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimituksen kestäessä valittamalla Oulun käräjä-
oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää.

 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 88 §
 
12. Tilusten käytön rajoitukset
Selvitys Toimitusinsinööri selosti asianosaisille kiinteistönmuodostamislain 177 §:n määräykset.
 
Päätös Metsän hakkuu myytäväksi, rakennusten rakentaminen ja maa-aineistenotto on luvanva-

raista jakosuunnitelmassa vaihtuvaksi päätetyillä tiluksilla tästä päivästä alkaen. Edellä
mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseen tulee asianosaisten hakea toimitusmiehiltä kir-
jallista lupaa tai asiasta on sovittava kirjallisesti maanomistajien kesken. Rajoitukset ovat
voimassa siihen asti kunnes päätös jakosuunnitelmasta on laillistunut ja tilusten haltuun-
otto tapahtunut.
 
Luovutettavilla alueilla olevat myrskyn kaatamat puut voi lähtötilanteen mukainen omista-
ja korjata pois.
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimituksen kestäessä valittamalla Oulun käräjä-
oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää.

 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 177 §
 
13. Korvaukset
Selvitys Mikäli maanomistajan tilusten arvo uusjaon jakosuunnitelmassa pienenee

tai suurenee, suoritetaan erotuksesta rahakorvaus. Lopullinen jakosuunnitelma sisältää
kokonaisarvon mukaisen alustavan korvauksen maapohjan ja puuston osalta.
 
Mikäli jollakin vaihtuvalla alueella havaitaan suoritetun puuston hakkuita jakosuunnittelua
varten suoritetun maastoarvioinnin jälkeen, korjataan tilusten arvoa palstojen vaihtumisa-
jan todellisen arvon mukaiseksi. Arvioita ajantasaistetaan syksyn aikana myrskyvahinko-
jen osalta.
 
Lopullisista korvauksista ja korvausten maksuajasta päätetään sen jälkeen, kun uudet ra-
jat on merkitty maastoon. Alustaviin korvauksiin voi tulla vähäisiä muutoksia, mikäli rajo-
jen maastoon merkitsemisessä pinta-aloihin tulee tarkennuksia.

 
14. Toimituskartta ja maastotyöt
Selvitys Tarvittavat maastomittaukset, uusien rajojen merkitsemiset ja rajapyykkien rakentamiset

tehdään tilusten haltuunottoon mennessä.
 
Toimitusinsinööri totesi, että jakorajojen pyykityksessä tehdään vähäisiä rajasovituksia si-
ten, että uudet rajat sijoittuvat tarkoituksenmukaisesti maastoon. Tästä syystä pinta-alat
ja korvaukset voivat hieman tarkentua.
 
Maastotöissä tarkistetaan vaihtuvilla rajoilla olevat säilyvät vanhat pyykit ja rakennetaan
ne tarvittaessa uudelleen sekä merkitään ja avataan uudet rajalinjat. Vahoilla rajoilla, jos-
sa omistaja vaihtuu, rajalinja kepitetään jos se on epäselvä. Rajalinjoja ei avata, jos rajal-
la on oja.

 
Päätös Toimituskartta laaditaan osin uuden mittauksen perusteella ja osin rekisterikartta-

aineiston perusteella.
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Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 188 §
 
15. Kustannukset
Selvitys Tähän kokoukseen mennessä kertyneet toimituskustannukset jäävät valtiolle. Tulevat

kustannukset velotaan asianosaisilta ja ositellaan maksettavaksi heidän hankkeesta
saamansa hyödyn perusteella. Päätös toimituskustannusten osittelusta tehdään
loppukokouksessa.

 
16. Asiakirjat
Selvitys Niille toimituksen osakkaille, joiden kohdalla jakosuunnitelmaehdotus on muuttunut

tässä kokouksessa tehdyillä päätöksillä, lähetetään uudet asiakirjat.  Toimituskokouksen
päätökset selostetaan toimituksen verkkosivulla.

 
Päätös Asiakirjat lähetetään 14 vuorokauden kuluessa.
 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 191 §
 
17. Muutoksenhaku ja kokouksen lopetus
Päätös Kokous lopetettiin. Kokouksessa erikseen mainittuihin päätöksiin voi hakea valittamalla

muutosta 30 päivän kuluessa kokouksen lopettamisesta. Oheisesta valitusosoituksesta
käy ilmi kokouksen lopettamispäivä ja valitusajan päättymispäivä. Päätökset ovat
lainvoimaisia valitusajan päätyttyä tai kun mahdollinen muutoksenhaku on ratkaistu.

 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 190 §, 232 §
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Valitusosoitus
 
Tämä valitusosoitus koskee erillistä päätöstä toimituksesta  2014-493402 , päätöksen antamispäivä  16.8.2021

• Erillinen päätös: 5,7,8, 9-12 §
• Uusjako  Lumijoen ulkometsäpalsta

 
Toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta.  Määräaika
valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai päätös annettiin.
Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään  keskiviikkona
  15.9.2021  viraston aukioloaikana.
 
Tässä asiassa toimivaltainen maaoikeus toimii  Oulun käräjäoikeudessa, joka on avoinna virka-aikana klo 8 -
16:15.

käyntiosoite: Rata-aukio 2, Oulu
postiosoite: PL 141, 90101 Oulu
sähköpostiosoite: oulu.ko(at)oikeus.fi

 
 
Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä taikka lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköpostina maaoikeuteen. Muutoksenhakuasiakirjat lähetetään lähettäjän vastuulla.
Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava kaikki seuraavat asiat:

• toimitus tai muu päätös, jota muutoksenhakemus koskee
• miltä kohdin toimitukseen tai siinä tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta
• muutokset, jotka vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan
• todisteet, jotka aiotaan esittää ja asiat, jotka todisteilla aiotaan näyttää toteen
• vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos valittaja pitää sitä aiheellisena
• mahdollinen pyyntö perusteluineen asian ratkaisemisesta ilman suullista pääkäsittelyä

 
Muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja hänen laillisen edustajansa, asiamiehensä tai
avustajansa yhteystiedot sekä postiosoite, johon kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Myös todistajan
tai muun kuultavan yhteystiedot on ilmoitettava. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava maaoikeudelle.
Valittajan tai kirjelmän laatijan (jollei valittaja ole laatinut sitä itse) on allekirjoitettava muutoksenhakukirjelmä.
Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä tämä valitusosoitus tai sen jäljennös ja lisäksi asiakirjat, joihin
muutoksenhakukirjelmässä vedotaan ja jotka eivät sisälly muutoksenhaun alaisen toimituksen tai ratkaisun
käsittelyn asiakirjoihin.
 
Jos asianosainen laillisen esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määräajassa hakea muutosta,
maaoikeus voi asettaa hakemuksesta uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten. Uutta määräaikaa on
pyydettävä kirjallisella hakemuksella, joka on osoitettava maaoikeudelle ja toimitettava ennen muutoksenhakuajan
päättymistä maaoikeuteen. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakemuksen perusteesta. Tällöin on noudatettava
muutoksenhakukirjelmän laatimisohjeita.
 
Maaoikeus voi kehottaa toimituksen asianosaista antamaan vastauksen muutoksenhakemukseen, jos hakemus
koskee asianosaisen oikeutta. Vastaus ja siihen liitetyt asiakirjat annetaan tiedoksi muutoksenhakijalle. Maaoikeus
voi kehottaa toimitusinsinööriä antamaan kirjallisen lausuntonsa. Lausunto annetaan tiedoksi pääkäsittelyyn
kutsuttavalle asianosaiselle.
 
Jollei asiaa ratkaista ilman pääkäsittelyä, maaoikeuden istunnosta ilmoitetaan kirjeellä, joka annetaan
postin kuljetettavaksi tai muulla tavoin toimitetaan asianosaiselle vähintään 14 päivää ennen istuntoa. Jos
muutoksenhakija jää pois istunnosta, muutoksenhakemus jätetään sillensä. Muun asianosaisen poissaolo ei estä
asian ratkaisemista. Maaoikeus voi suorittaa paikalla katselmuksen. Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa
peritään yleensä 510 euron oikeudenkäyntimaksu. Asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin maaoikeudessa
sovelletaan riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä.
 
 
Toimitusinsinööri:  Juhana Cajanus




