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Maanmittaustoimitus, maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukaisen käyttöoikeuden lunastustoimituksen
alkukokous
Kohde

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemien maanalaisten viemäritunnelien ja
niiden suojavyöhykkeiden käyttöoikeuden lunastus maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n
perusteella Tampereella välillä Sulkavuori-Vihilahti. Sulkavuoren päässä ensimmäisenä
kohdekiinteistönä on kaupungin yleinen alue 837-306-9908-0 (Rautaharkon erityisalueet).
Vihilahdessa ensimmäisenä kohdekiinteistönä on yhteinen vesialue 837-876-2-0.

Kokous

Tiistaina 27. elokuuta 2019 kello 9:30

Paikka

Attila-virastotalo, Attilan auditorio (1. krs). Yliopistonkatu 38, Tampere. Julkisivuremontin takia sisäänkäynti mahdollisesti vain Yliopistonkadun puolelta.

Arvioitu kesto

2 -3 tuntia

Hakijat

Tampereen kaupunki. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa on
neuvoteltu, että kaupunki hakisi maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:ssä tarkoitettua
lunastusta ja yleistä tarvetta varten lunastettu käyttöoikeus luovutettaisiin myöhemmin
toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Toimituksen tarkoitus Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 96 §:n mukainen käyttöoikeuden lunastustoimitus, joka liittyy Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja sen viemäritunnelien rakentamiseen välillä Sulkavuori - Vihilahti. Lunastustoimituksessa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n nojalla lähes kaikilta osin lunastuslakia (laki
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977).
●
Maankäyttö- ja rakennuslain 96 § antaa kunnalle oikeuden lunastaa ilman erityistä
lupaa alueet, jotka on asemakaavassa osoitettu yleiseksi alueeksi tai muutoin kunnan tarpeisiin. Sama oikeus on myös silloin, kun lunastamalla rajoitetaan kiinteistön
käyttöoikeutta alueella, joka asemakaavassa on osoitettu kunnan, kuntayhtymän tai
valtion tarpeisiin maanalaista rakentamista varten.
Lunastuksella haetaan pysyvää käyttöoikeutta asemakaavoissa no:t 8611 ja
8612 osoitettujen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien maanalaisen rakentamisen alueisiin ja niihin liittyviin maanalaisiin suojavyöhykkeisiin (ma/svET). Sulkavuoressa asiaan liittyy myös asemakaava no 8610. Kyse on Sulkavuoren keskuspuhdistamolle rakennettavasta jätevesien siirto- / tulotunnelista ja puhdistettujen jätevesien purkutunnelista, joissa sijaitsee myös kulkuväylä huoltoliikenteelle. Rantaperkiönkadulla ja Veturikadulla kaupungin omistamien katualueiden kohdalla rakennetaan
myös kallioreiät maan pinnalle siirtoviemäriä varte. Viemäritunnelit ovat n. 5 - 6 m leveitä ja n. 6 m korkeita, leveys on kuorma- ja muiden huoltoajoneuvojen kääntöpaikoilla
leveämpi. Viemäritunnelit (siirto / tulotunneli ja purkutunneli) sijaitsevat muutaman kymmenen metrin syvyydessä.
●
Viemäritunnelien maanalaisen suojavyöhykkeen leveys on asemakaavassa pääasiassa n. 90 metriä (Hatanpään koulun ympäristössä leveämpi).
●
Viemäritunnelien maanalaisen suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee lähimmillään 7
metrin päässä maan pinnasta, suurelta osin suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee 7 - 10
metrin syvyydessä. Viemäritunnelien yläpuolisen suojavyöhykkeen korkeus on 20
metriä.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa on neuvoteltu, että kaupunki hakisi maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:ssä tarkoitettua lunastusta ja yleistä tarvetta varten lunastettu käyttöoikeus luovutettaisiin myöhemmin toimintaa harjoittavalle yhtiölle. Liitteenä Tampereen kaupungin toimitushakemus ja toimituksen kiinteistörekisterikarttapohjainen työkartta toimituksen kohteesta.
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Kyse on lunastamalla tapahtuvasta kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoittamisesta
asemakaavamääräysten mukaisesti lainvoiman saaneen asemakaavan mukaisessamaanalaisessa tilassa, jotta Sulkavuoren keskuspuhdistamon tulo- ja purkuviemärien rakentaminen ja käyttäminen välillä Sulkavuori - Vihilahti on mahdollista.
●
Kyse on pysyvistä maanalaisista käyttöoikeuksista ja käytönrajoituksista lainvoiman saaneiden asemakaavojen 8611 ja 8612 mukaisesti, maapohjan omistus
jää edelleen maanomistajalle. Sulkavuoressa asiaan liittyy myös asemakaava no
8610.
Lunastustoimituksesta tehdään myös käytönrajoitusmerkinnät kiinteistörekisteriin
ja kiinteistörekisterikartalle (mm. käytönrajoitusalueen sijainti sekä käyttöoikeusmerkintä kiinteistöjen rekisteritietoihin).
Samoin tässä lunastustoimituksessa käsitellään käyttöoikeuden lunastuksesta ja
viemäritunnelien rakentamisesta aiheutuvat korvauskysymykset.
●
Maanomistaja tai kiinteistön erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on
oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden
korvauksen, mikäli viemäritunnelien rakentaminen ja / tai viemäritunneleita ja niiden suojavyöhykkeitä koskevat maanalaiset käytönrajoitukset aiheuttavat maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim.
maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä.
Lunastustoimituksesta on yleisinfoa liitteen esitteessä sekä tietoa myös tämän lunastustoimituksen internet-sivuilla www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930.
Kokouksen tarkoitus

Lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977)
mukaisen lunastustoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin ja kahden uskotun
miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus
sopia käsiteltävästä asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä
syntyy. Ennen lopullista päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät
säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja
mahdolliset viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee asianosaisia.
Kyse on voimansiirtoalueen lunastustoimituksen alkukokouksesta, jossa selostetaan
mm. lunastustoimituksen sisältöä ja menettelyä, rakennushanketta, aikatauluja sekä korvauskysymyksiä.
Tässä alkukokouksessa pyritään päättämään:
●
kaupungin lunastusoikeudesta (lunastamisen edellytykset, maankäyttö- ja
rakennuslaki 96 §) ja
●
oikeudesta lunastusta varten tarvittavien alueiden ja
oikeuksien ennakkohaltuunottoon (lunastuslain 6. luku).
Tarvittavien maanalaisten alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunotto ainakin suurimmaksi osin tapahtuu todennäköisesti välittömästi alkukokouksen päätteeksi
(27.8.2019). Tarvittaessa kokouksen päätteeksi tehdään maastossa tarvittavilta / vaadituilta osin ns. haltuunottokatselmus.
●
Ennakkohaltuunotto antaa lunastajalle mm. oikeuden
aloittaa viemäritunneleiden rakentamisen heti haltuunotosta.

Lunastuksen kohteen asemakaavojen mukaiset käyttöoikeuden rajoitukset
Lunastuksen perustana on maanalainen asemakaava no 8612 ja asemakaavan
muutos no 8611sekä mahdollisesti myös Sulkavuoren päässä asemakaava no
8610, jotka Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.5.2017 ja jotka ovat saa___________________________________________________________________________________________________________________
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Kutsu
Toimitusnumero 2019-605930

MMLm/8845/33/2019
3(6)

neet lainvoiman. Asemakaavan mukaiset lunastuksen kohteen käyttöoikeuden rajoitukset on esitetty asemakaavamääräyksissä, jotka ilmenevät kaavakartalta ja sen
laidassa kirjatuissa määräyksissä. Asemakaavamääräykset ja -rajoitukset on selostettu
myös kaavaselostuksessa.
Asemakaavamateriaali (mm. kaavakartta, -määräykset ja -selostus sekä
havainne- ja selvitysaineistot):
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon internet -sivut ja Lunastuslupahakemukseen liittyvät asiakirjat ja kartat
https://www.keskuspuhdistamo.fi/
https://www.keskuspuhdistamo.fi/materiaalipankki/tunnelit/
Asemakaavan mukaisen ma/sv-ET-alueen (Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan
maanalaisen rakentamisen alue suojavyöhykkeineen) keskeinen käytön- / toimenpiderajoitusmääräys (myös muita määräyksiä):
●
"Toimenpiderajoitus: Alueen merkittävä maanpäällinen kuormittaminen sekä
maa- tai kallioperään kajoavat toimenpiteet, kuten louhinta, mittava maankaivuu,
porakaivojen tai maalämpöjärjestelmien rakentaminen, edellyttävät maanalaisiin
tiloihin, rakenteisiin tai laitteisiin kohdistuvien vaikutusten selvittämistä sekä näiden
omistajan/haltijan kuulemista."
●
"Uusien pora-/lämpökaivojen sijoittaminen ma/sv-ET- alueelle voidaan
kalliotekniseen selvitykseen perustuen sallia sen jälkeen, kun maanalaiset tilat
ja tunnelit on rakennettu. Sijoittuminen on selvitettävä tapauskohtaisesti kaavan
sallimat laajennusvaraukset huomioon ottaen." Lunastuslupahakemuksen mukaan
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy voi lieventää kiinteistökohtaisesti tätä
rajoitusta, mikäli kallioteknisessä tarkastelussa voidaan osoittaa tunnelin rakenteita
vaarantamaton toteutus.
Viemäritunnelien rakentaminen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n edustaja / edustajat esittelevät alkukokouksessa 27.8.2019 kyseisten viemäritunnelien rakentamista ja rakentamisen aikataulua.
Toimituksen alkukokouksessa 27.8.2019 on mahdollisesti saatavissa viemäritunnelien louhinnan ja muun rakentamisen yhteyshenkilön yhteystiedot (mahdollisesti pääurakoitsijan edustaja), jolle esim. yhteydenotot työnaikaisista mahdollisista ongelmatilanteista ja tiedustelut rakentamisesta. Pääurakoitsijan / rakentamisen edustajan / edustajien yhteystiedot lisätään tämän lunastustoimituksen internet -sivuille
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n aluetiedotteen (Vihilahti 27.6.2019) mukaan Vihilahdessa valmistellaan työmaa-aluetta jo loppukesästä, varsinaiset viemäritunneleiden louhintatyöt alkavat loppuvuodesta 2019.
https://www.keskuspuhdistamo.fi/aluetiedotteet/
Lunastustoimituksen jatko ja korvaukset
Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri + kaksi uskottua miestä) ratkaisut
mm. lunastuksen tarkasta kohteesta ja korvauskysymyksistä tehdään lunastustoimituksen loppukokouksessa sen jälkeen, kun viemäritunnelit on rakennettu sekä alustava toimituskartta lunastuksen kohteesta valmistunut.
___________________________________________________________________________________________________________________
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Toimituksen jatkokäsittelystä tiedotetaan myöhemmin. Maanomistajille ja tiedossa oleville kiinteistön erityisen oikeuden haltijoille (esim. maanvuokraoikeus) varataan tällöin
mahdollisuus tehdä korvausvaatimuksia. Mahdollisen korvausvaatimuksen tekemiseksi annetaan myös ohjeita.
Maanomistaja tai kiinteistön erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on
oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli viemäritunnelien rakentaminen ja / tai viemäritunneleita ja niiden suojavyöhykkeitä koskevat maanalaiset käytönrajoitukset aiheuttavat maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim. maanvuokraoikeus) taloudellisia
menetyksiä.Korvausten määräämisessä sovelletaan lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 29 - 49 §:t).
Lunastuslain 60 ja 61 §:ien mukaan haltuunotettavasta omaisuudesta on mahdollisuus saada vaadittaessa ennakkokorvauksia (3/4 arvioidusta likimääräisestä kohteenkorvauksesta sekä varmuudella poistettavasta kasvillisuudesta). Mahdollisesti määrättävä
ennakkokorvaus perustuu haltuun otettavan omaisuuden likimääräiseen arviointiin. Maksamatta oleville lunastuskorvauksille määrätään lunastustoimituksen loppukokouksessa
lunastuslain 95 §:n edellyttämä 6 %:n vuotuinen korko ennakkohaltuunotosta eli tässä tapauksessa todennäköisesti ainakin suurimmaksi osin 27.8.2019 alkaen korvausten
maksamiseen asti. Koska vuotuinen korko on korvauksille varsin korkea ja vain lunastuksen kohteesta sekä varmuudella poistettavasta kasvillisuudesta voi yleensä saada ennakkokorvausta (3/4 arvioidusta korvauksesta), ei ennakkokorvauksen vaatimista
voi pitää suositeltavana.
●
Ennakkokorvausta voidaan määrätä ainoastaan haltuunotettavaan omaisuuteen
kohdistuvista sellaisista varmoista taloudellisista menetyksistä, jotka ovat tiedossa
ennen lunastuksen kohdehanketta (nyt viemäritunnelien rakentaminen) ja jotka varmuudella konkretisoituvat heti haltuunoton myötä.
●
Ennakkokorvauksia ei yleensä ole maanalaisten käyttöoikeuksien lunastustoimituksissa määrätty, koska yleensä ei ole näyttöä siitä, että kiinteistöjen maanpäällisten alueiden käyttö estyisi eikä mahdollisia haittoja tai vahinkoja ole ennen rakentamista yleensä mahdollista arvioida. Maanalaisissa käyttöoikeuden lunastuksissa hankkeen lopullisten vaikutusten arviointi etukäteen on yleensä erittäin haasteellista ja epävarmaa. Lisäksi lunastuslupahakemuksen mukaan tässä tapauksessa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy voi esim. lieventää kiinteistökohtaisesti asemakaavamääräysten mukaisia rajoituksia uusien maalämmön porareikien,
porakaivojen ja vastaavien pienialaisten kallioon tehtävien rakenteiden osalta, mikäli
kallioteknisessä tarkastelussa voidaan osoittaa tunnelin rakenteita vaarantamaton
toteutus.
Mahdollista ennakkokorvausta on vaadittava viimeistään tämän lunastustoimituksen alkukokouksessa 27.8.2019. Tätä ennen mahdollisen ennakkokorvausvaatimuksen
voi lähettää toimitusinsinöörille.
Korvauksista ym. lunastustoimitukseen kuuluvasta on lisätietoa liitteen yleisesitteessä (Esite lunastustoimituksessa).
Muutoksenhaku ja toimituksen alkuvaiheen asiakirjoista
Toimituksessa tehtyihin ratkaisuihin saa hakea lunastuslain 13. luvun mukaisestimuutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Kanta-Hämeen käräjäoikeudelta (Hämeenlinna). Valitusaika (30 pv) alkaa pääsääntöisesti lunastustoimituksen
lopettamisesta (loppukokous). Valitusasian käsittelystä peritään yleensä 500 euron oikeudenkäyntimaksu. Valitusmahdollisuudesta selostetaan jokaisessa toimituskokouksessa.
●
Tampereen kaupungin lunastusoikeutta (lunastamisen edellytykset) koskevaan
päätökseen saa hakea erikseen muutosta heti alkukokouksesta vain siinä
___________________________________________________________________________________________________________________
www.maanmittauslaitos.fi

Kutsu
Toimitusnumero 2019-605930

●

MMLm/8845/33/2019
5(6)

tapauksessa, jos alkukokouksessa hylätään vaatimus toimituksen sillensä
jättämisestä.
Alkukokouksessa 27.8.2019 todennäköisesti annettavaan
ennakkohaltuunottopäätökseen koskien tarvittavien alueiden ja
oikeuksien ennakkohaltuunottoa ja mahdollisia ennakkokorvauksia ei saa erikseen
hakea valittamalla muutosta kesken lunastustoimituksen.

Alustava toimituspöytäkirja alkukokouksesta lähetetään vain pyynnöstä. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia ei toimituspöytäkirjaa voi julkaista toimituksen
verkkosivuilla www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930.
Lunastettavasta maanalaisesta käyttöoikeudesta ja sen mukaisesta maanalaisesta omaisuudesta ei ole laadittu "erillistä ennakkohaltuunottoluetteloa". Maanalaisen käyttöoikeuden sijainti (niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin) ja lunastuksenkohdekiinteistöt ilmenevät riittävän tarkasti asemakaavakartoilta ja asemakaavojen havainneaineistoista (erityisesti asemakaava no 8612). Lisäksi lunastuksen kohdekiinteistöt ja asemakaavan mukainen käytönrajoitusalueen likimääräinen rajaus horisontaalisesti (vaakatasossa) ilmenee tämän lunastustoimituksen kiinteistörekisterikarttapohjaisessa työkannassa (ja työkartalla) sekä myös lunastuslupahakemuksen liitteen kiinteistö- ja
omistajaluettelossa.
Lisätietoa ja tämän lunastustoimituksen internetsivut
Asemakaavamateriaali (mm. kaavakartta, -määräykset ja -selostus sekä havainne- ja
selvitysaineistot):
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon internet -sivut ja Lunastuslupahakemukseen liittyvät asiakirjat ja kartat
https://www.keskuspuhdistamo.fi/
https://www.keskuspuhdistamo.fi/materiaalipankki/tunnelit/
Lisätietoa tästä käyttöoikeuden lunastustoimituksesta on toimituksen internetsivuilla
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930. Toimituksen internet -sivuille päivitetään
toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoja näkyville. Toimituksen internet -sivuilla on mm.
●
Toimitushakemus ja siihen liittyvä Ympäristöministeriön ohjeistus toimituksen
hakemiseksi.
●
Tämä kokouskutsu ja sen liitekartta.
●
Yleisesite lunastustoimituksesta.
●
Linkit sähköiseen asemakaavamateriaaliin ja Tampereen Seudun
keskuspuhdistamo Oy:n verkkosivuille
Yhteystietoja
Toimituksen alkukokouksessa 27.8.2019 on mahdollisesti saatavissa viemäritunnelien louhinnan ja muun rakentamisen yhteyshenkilön yhteystiedot (mahdollisesti pääurakoitsijan edustaja), jolle esim. yhteydenotot työnaikaisista mahdollisista
ongelmatilanteista ja tiedustelut rakentamisesta. Pääurakoitsijan / rakentamisenedustajan / edustajien yhteystiedot lisätään tämän lunastustoimituksen internet -sivuille
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n yhteystiedot:
https://www.keskuspuhdistamo.fi/yhteystiedot/
___________________________________________________________________________________________________________________
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Lunastustoimituksen toimitusinsinööri: Petteri Lauronen Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi
Kutsun liitteet
1. Toimitushakemus
2. Toimituksen työkartta toimituksen kohteesta
3. Yleisesite lunastustoimituksesta
Kokouskutsun jakelu
Kokouskutsu liitteineen on lähetetty 6.8.2019 sähköpostilla ja / tai sähköisesti postin
tulostus- ja lähetyspalveluun kuljetettavaksi postin mukana (kirjeenä) alla mainituille
asianosaisille. Kiinteistöjen omistajatietoja sekä erityisen oikeuden haltijatietoja (esim.
maanvuokraoikeus) ja osoitetietoja on selvitetty kiinteistötietojärjestelmästä (lainhuuto- ja
kiinnitysrekisteri) ja väestötietojärjestelmästä. Lunastajan, Tampereen kaupungin ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n edustajien, kanssa on kokousaika ja -paikka sovittu aikaisemmin. Toimituskokouksesta julkaistaan myös kuulutus Aamulehdessä.
1. Lunastajan (Tampereen kaupunki ja Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy) edustajat
2. Ne maanomistajat, joiden omistamat kiinteistöt sijaitsevat lunastuksen
kohdealueella eli asemakaavan mukaisella ma/sv-ET-alueella (Yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevan maanalaisen rakentamisen alue suojavyöhykkeineen) ja
joiden osalta on kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot saatu selville kiinteistö- ja
väestötietojärjestelmästä.
3. Ne erityisen oikeuden haltijat (esim. maanvuokraoikeus), jotka selviävät
kiinteistötietojärjestelmästä tai ovat tulleet muuten toimitusinsinöörin tietoon
ja joiden vuokraamat / käyttämät kiinteistöt sijaitsevat lunastuksen kohdealueella.
4. Eräät sellaisten kiinteistöjen omistajat ja erityisen oikeuden haltijat (esim.
maanvuokraoikeus), joiden omistamat tai vuokraamat / käyttämät kiinteistöt eivät
ole lunastuksen kohteena, mutta joiden tilukset sijaitsevat lähellä lunastuksen
kohdealuetta.
5. Gasum Oy; toimituksen kohteella sijaitsee Gasum Oy:n maakaasuputki
6. Tampereen Sähköverkko Oy; toimituksen kohteella sijaitsee Tampereen
Sähköverkko Oy:n voimajohtolinjat sekä Rautaharkon sähköasema
7. Tampereen kaupunki
Huomioitavaa

Maanomistajalla on velvollisuus ilmoittaa toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat
erityisen oikeuden haltijat (esim vuokralaiset), joita toimitus koskee (lunastuslain 16 §).
Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joiden oikeutta toimitus
koskee. Jos kokouksesta on tiedotettu lain mukaisesti, toimitus voidaan suorittaa, vaikka
asianosainen olisikin poissa kokouksesta.
Valitusaika lasketaan alkavaksi toimituksessa tehdystä päätöksestä tai
loppukokouksesta.
Toimituksen asiakirjat toimitetaan valitusaikana vain pyynnöstä.

Toimitusinsinööri
Puhelinnumero
Sähköposti

Petteri Lauronen
+358 40 722 7090
petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi
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