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Maanmittaustoimitus, maantietoimitus rajan määräämiseksi

 
Kohde 630-895-0-85 KOKKOLA-KAJAANI MAANTIE (Kajaanintie, Pyhäntä), POPELY/862/2020
 
Kokous Perjantaina 26. elokuuta 2022 kello 9:30

Paikka Pyhännän kunnantalo, valtuustosali (Manuntie 2, Pyhäntä)
 
Hakija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Toimituksen tarkoitus Kajaanintien rajaaminen Pyhännällä. Toimituksessa rajataan nykyisen maantien vaati-

ma alue, käydään/selvennetään rajat ja määritetään maantien suoja- ja näkemäalueet.
Maantie on voinut ajan saatossa leventyä aikaisemmin lunastetusta maantiealueesta, jol-
loin mahdollisista maantien alle menetetyistä alueista määrätään korvaus.
 
Mitään uusia maantien parantamishankkeita ei ole tiedossa. Maantien rajat ovat pääosin
muodostuneet 1965 rekisteröidyssä tietoimituksessa arkistotunnus 8-VI-6. Alueet on uu-
delleenmitattu satelliittimittauksella ja merkitty maastoon muovipaaluin ja rajapyykein ke-
sällä 2020.

 
Kokouksen tarkoitus Tässä kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

● selostetaan maastotöiden suorittaminen, maantiealueen rajaaminen ja
rajankäyntityöt

● esitetään tiedot maantiealueiksi rajatuista uusista alueista (lunastettavat alueet)
● selostetaan laajennusalueita koskevat korvausasiat ja otetaan vastaan

korvausvaatimuksia
● tiedustellaan maastokatselmustarpeita
● käsitellään muut tarpeelliset asiat

 
Maastokatselmus on tarkoitus pitää heti tämän kokouksen jälkeen.
 
Kaikki toimitukseen kuuluvat päätökset (mm. tiealueen rajaamisesta ja rajankäynneis-
tä sekä korvauksista) tehdään loppukokouksen yhteydessä myöhemmin tiedotettavana
ajankohtana.
 
Maanomistajat, joita maantiealueen vähäiset laajennukset koskevat, saavat kokouskut-
sun mukana otteen toimituskartasta ja lunastettava omaisuus -selitelmästä.
 
Toimituksen verkkosivuilta löydät toimituskarttaluonnoksen ja muuta toimitukseen liittyvää
aineistoa. Linkki: https://www.maanmittauslaitos.fi/TN2020-633053

 
Huomautus

● Kutsu on lähetetty toimitusalueen kaikille maantiealueeseen rajoittuville kiinteistöjen
omistajille. Perikuntien osalta kutsua ei ole välttämättä lähetetty kaikille osakkaille.
Kutsun saaneella perikunnan osakkaalla on velvollisuus informoida muita
perikunnan osakkaita tästä toimituksesta (Oikeudenkäymiskaari 11 luku 14 §).

● Kokouksessa käsitellyt asiat ilmenevät pöytäkirjasta, joka lähetetään 2 viikon
kuluessa kokouksesta tämän kutsun saaneille sekä sitä erikseen pyytäneille.

 
Huomioitavaa Maanomistajalla on velvollisuus ilmoittaa toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat

erityisen oikeuden haltijat (esim vuokralaiset), joita toimitus koskee (lunastuslain 16 §).
 

https://www.maanmittauslaitos.fi/TN2020-633053


Kutsu MMLm/8643/33/2020
Toimitusnumero  2020-633053 2(2)

___________________________________________________________________________________________________________________
www.maanmittauslaitos.fi

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.
 

 
Toimitusinsinööri Seppo Järvinen
Puhelinnumero +358 50 502 5375
Sähköposti seppo.jarvinen@maanmittauslaitos.fi
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