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Kokouksen aiheet:
• Alkumuodollisuudet

• Vireilletulo ja edellytykset

• Maastotyöt

• Puuston poisto, työnaikaiset vahingot

• Toimitusmenettely

• Hankkeen esittely ja ratasuunnitelma

• Erityiset oikeudet ja mahdolliset luovutukset

• Maastokatselmus

• Ennakkotietoa korvauksista

• Ennakkokorvaukset

• Ratatoimituksen eteneminen

• Edunvalvontakulut

• Toimituskustannukset

• Haltuunottokatselmus

-------------------------------------------------------------------------

Yksittäisten kiinteistöjen asioita ei käsitellä 

kokouksessa, mutta kokouksen jälkeen on 

mahdollisuus kysyä niistäkin Väyläviraston ja ELY-

keskuksen edustajilta sekä lunastustoimikunnalta



Toimitus liittyy Hourula – Pussinperä välisen rautatien 

parannushankkeeseen (tasoristeykset).

Välille kohdistuu ratasuunnitelma:

• Tasoristeysten turvallisuuden parantaminen välillä 

Pussinperä - Hourula, ratasuunnitelma on hyväksytty



Toimitusmenettely



Lunastustoimikunta tekee toimituksen ja 

päättää asioista

• toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä

Päätökset annetaan kokouksissa. Ennen 

päätöksiä kuullaan asianosaisia.

Ratatoimituksen asianosaiset:

• radanpitoviranomainen (Väylä)

• maanomistajat 

• mahdollisesti rasite-, vuokra- ym. 
erityisten oikeuksien haltijat

• muut, joiden oikeutta tai etua toimitus 
koskee



1. kokous

• Ensimmäisessä kokouksessa käsitellään mm. 

ratatoimituksen eteneminen, hankkeen 

esittely, ennakkohaltuunotto ja ennakkokorvaukset. 

Lisäksi kokouksessa käydään alustavasti läpi tilus-, 

yksityistie- ja muiden oikeuksien järjestelytarpeita 

sekä selostetaan menettelyä korvausvaatimusten 

esittämiseksi.

2. Kokous 

• Toisessa kokouksessa vahvistetaan lunastettavat 

kohteet, käsitellään tie- yms. oikeudet, korvauksia 

koskevat kysymykset, mahdolliset tilusjärjestelyt sekä 

muut ratatoimitukseen liittyvät tarpeelliseksi 

katsottavat toimenpiteet.

3. Muut kokoukset

• Toimituksessa pidetään tarvittaessa myös useampia 

kokouksia.



• Väylävirasto radanpitäjänä

• On toimituksen hakija ja vastaa rautatien 
suunnittelusta, rakennuttamisesta ja 
kunnossapidosta

• ELY-keskus 

• ELY-keskus maksaa korvaukset ja  toimituskulut

• Maanmittauslaitos puolueettomana tahona

tekee ratatoimituksen, jossa

• määrittelee lunastuksen kohteen

• tekee tarvittaessa tilusjärjestelyt ja 
yksityistiejärjestelyt

• laatii toimitusasiakirjat (pöytäkirja, kartta, 
korvausselitelmä)

• päättää korvauksista (lunastustoimikunta)

• rekisteröi ratatoimituksen kiinteistörekisteriin



Sovellettavat lait lähinnä:

Ratalaki (110/2007)

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 

lunastuksesta (lunastuslaki, 603/1977)

Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)

Yksityistielaki (560/2018)



Lunastuskorvaus voi olla

• kohteenkorvaus (esim. maapohjakorvaus), ensisijaisena 

lähtökohtana paikkakunnalla vallitseva käypä hinta

• haitankorvaus (esim. kiertohaitta)

• vahingonkorvaus (esim. ennenaikainen hakkuu, 

sadonmenetys, työnaikainen vahinko)

Haitta- ja vahinkokysymyksissä lähtökohtana on se 

muutos, jonka tämä rakennushanke on aiheuttanut.

Lunastustoimikunta voi määrätä vain rahakorvauksia, ei 

esimerkiksi työsuorituksia tehtäväksi.

Täyden korvauksen periaate. Kenenkään varallisuusasema 

ei saa muuttua lunastuksessa.



Pääsäännön mukaan korvaukset määrätään viran 

puolesta.

Asianosaisen on kuitenkin syytä tuoda esiin 

todelliset vahingot ja haitat, koska 

lunastustoimikunta ei niitä kaikkia muuten 

välttämättä havaitse.

Sellaiselle kiinteistölle, jolta ei ole lunastettu 

omaisuutta, korvausta pääsääntöisesti vaadittaessa.

Korvauksista voi myös sopia.



Edunvalvontakulujen korvaukset

• vain vaatimuksesta

• välttämättömät kustannukset, jotka 

aiheutuvat omien oikeuksien valvomisesta 

ratatoimituksessa

• jos korvausta vaaditaan ansionmenetyksen 

perusteella, tulee esittää palkkatodistus



Korvaus määrätään haltuunottohetken (lokakuu 2019) 

hintatasossa. Jos yleinen hintataso on noussut haltuunoton 

jälkeen, korvaukselle lasketaan ns. indeksikorotus.

Korvaukselle maksetaan 6 %:n vuotuinen korko 

haltuunotosta lukien. 

ELY-keskus maksaa korvaukset toimituksen lopettamisen 

jälkeen 3 kuukauden kuluessa.

Maksun viivästyessä yli kolmen kuukauden muuttuu korko 

korkolain mukaiseksi viivästyskoroksi.



Korvaus maksetaan sille, joka omistaa kiinteistön 

korvauksen määräämishetkellä. Jos toimitusprosessin 

aikana tapahtuu kiinteistön luovutus, luovutuskirjaan on 

hyvä merkitä kummalle osapuolelle korvaukset 

maksetaan ja toimittaa jäljennös luovutuskirjasta 

toimitusinsinöörille.



Muutoksenhaku

Toimituspäätöksiin voi hakea muutosta Pohjois-

Pohjanmaan käräjäoikeudessa toimivalta 

maaoikeudelta 30 vuorokauden kuluessa toimituksen 

lopettamisesta.

Maaoikeuden päätökseen saa hakea 

muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein 

oikeus päättää, myöntääkö se muutoksenhakuluvan vai 

ei.



Tilusjärjestelyt

• Ratalain mukaisin edellytyksin toimituksessa 

voidaan tehdä tilusjärjestelyjä, jos esimerkiksi 

lunastuksen vuoksi rautatien toiselle puolelle jää 

erilleen arvoltaan vähäinen alue, jota alueen 

omistaja ei enää voi tarkoituksenmukaisella tavalla 

käyttää hyväkseen. Asemakaava-alueella 

tilusjärjestelyt eivät käytännössä ole mahdollisia.

Jäännöskiinteistön lunastus 

• Ellei haittaa voi poistaa tai oleellisesti vähentää 

tilusjärjestelylläkään, asia voidaan ääritapauksessa 

korjata lunastamalla jäännöskiinteistö, jos kiinteistön 

omistaja tai lunastaja sitä vaativat. 

Yksityistiejärjestelyt

• Toimituksessa on tehtävä sellaiset teitä ja 

tieoikeuksia koskevat järjestelyt, jotka ovat tarpeen 

rautatien rakentamisen vuoksi.



Ratasuunnitelman 

hyväksymispäätökset ja 

ratasuunnitelma













Yleissuunnitelmakartta





Ratasuunnitelmakartta



PIIRROSMERKIT



SAHA



KETOLA



KAUPPILA, MÄKELÄ, PAHAOJA



NIEMELÄ, KESIÖ



ROIVALA



LÄHDEVAINIO



VAHTITUPA, PUSSINPERÄ



Toimituskartta



Haltuunottoluettelo



Korvaus- ja muut 

vaatimukset



Kirjalliset korvaus- tai muut vaatimukset 

(ennakkokorvaukset)

• osoitetaan lunastustoimikunnalle

• mieluiten sähköisesti

• oltava perillä toimitusinsinöörillä viimeistään 

sunnuntaina 15.12.2019

Maanmittauslaitos/Oulun palvelupiste

Toimitusinsinööri Jaakko Järvitalo

Veteraanikatu 9

90100 Oulu

jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

Vastine

• oltava perillä toimitusinsinöörillä 30.1.2020 mennessä.



Korvaus- tai muun vaatimuksen voi tehdä 

vapaamuotoisesti.

Korvausvaatimuksen tekijöitä pyydetään täyttämään 

myös tilitietolomake ja lähettämään se 

korvausvaatimuksen yhteydessä.


