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Alueellinen yksityistietoimitus (budj.)

Kohde: Kunta (927): Vihti / Vihtijärvi

Aika: 1.12.2022  kello 10.00

Paikka: Nummelan hiihtomaja, Hiidenvedentie 4, 03100 Nummela

Toimitusinsinööri: Leena Heinonen

Läsnäolijat: Läsnäololuettelo liitteenä toimituksen asiakirjoissa
Toimitusvalmistelija Pirjo Paavola Maanmittauslaitokselta

1. Tiedottaminen
Selvitys Kokouksesta on tiedotettu 9.11.2022 postitetuilla kutsukirjeillä ja kuulutuksilla 16.11.2022

ilmestyneessä Vihdin Uutiset -nimisessä sanomalehdessä sekä 9.11.2022 Maanmittaus-
laitoksen verkkosivuilla.
 
Kukaan asianosaisista ei esittänyt huomautuksia tiedottamisesta.

 
Päätös Toimituksesta on tiedotettu laillisesti.
 
Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki (KML) 168 § - 170 §, Kiinteistönmuodostamisasetus (KMA)

38 §, 42 §, 43 §
 
2. Kokouksen laillisuus
Selvitys Kukaan asianosaisista ei kysyttäessä esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusinsinööriä

eikä toimitusta vastaan. Kukaan asianosaisista ei vaatinut uskottujen miesten käyttämis-
tä.

 
Päätös Kokous on laillinen.
 
Lainkohdat KML 4 §, 11 §, KMA 41 §
 
3. Toimituksen vireilletulo, tarkoitus ja edellytykset
Vireilletulo Toimitus on tullut vireille 15.12.2021 hakemuksetta Maanmittauslaitoksen määräyksestä. 
 
Tarkoitus Alueen tieoikeudet ovat epäselvät ja myös liikenteellisten olosuhteiden muuttumisen

vuoksi on tarpeen järjestellä tieoikeuksia. Tarkoituksenmukaisten tieyhteyksien järjestä-
miseksi ja tieoikeuksien saattamiseksi vastaamaan muuttuneita olosuhteita suoritetaan
aluetta koskeva alueellinen yksityistietoimitus. Koska yleinen etu vaatii toimituksen suorit-
tamista, on Maanmittauslaitos antanut määräyksen alueellisen yksityistietoimituksen suo-
rittamiseksi. Toimitusalueen tieoikeudet järjestellään vain yleisen edun ja kiinteistöjärjes-
telmän selvyyden vaatimassa laajuudessa.
 
Toimitusinsinööri selvitti aluksi asiaan liittyviä käsitteitä ja yleisesti alueellista yksityistietoi-
mitusta Power-Point -esityksellä.

 
Edellytykset Toimitusinsinööri selosti asianosaisille toimituksen suorittamisen edellytyksiä.
 
Päätös Edellytykset toimituksen suorittamiselle ovat olemassa ja toimitus suoritetaan.
 
Lainkohdat Yksityistielaki 76 §, KML 14 § - 19 §
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4. Toimitusalueen rajaus
Selvitys Toimitusalue käsittää osan Vihdin kuntaa; Lopen kunnan ja Hyvinkään kaupungin rajojen,

Lopentien, Laihue -järven ja Vihtijärven pohjoisrantojen rajaaman alueen.
Vaikutusaluekartta on arkistoitu toimituksen asiakirjoihin.

 
Päätös Toimitusinsinööri vahvisti toimitusalueen rajauksen.
 
5. Kaavallinen tilanne
Selvitys Toimitusalueeseen kohdistuu voimassa olevia kaavoja seuraavasti:

 
- 927-0069 Yleiskaava, hyväksytty 21.9.2020
- Y2002-16856 Yleiskaava (Vihtijärven osayleiskaava)
 
Kaavoilla ei ole vaikutusta toimituksen suorittamiseen.

 
6. Maanomistajien tarpeiden ja toiveiden selvittäminen
Selvitys Kiinteistöjen omistajille on lähetetty 19.1.2022 heidän omistamiaan kiinteistöjä koskevat

karttakopiot sekä alueellisen yksityistietoimituksen tarkoitusta kuvaava saatekirje sekä
palautuskuori.

 
Lainkohdat Yksityistielaki 76 §
 
7. Maastokatselmus
Selvitys Toimitusalueella on pidetty 22.9.2022 maastokatselmus (epävirallinen).
 
Lainkohdat Yksityistielaki 76 §
 
8. Järjestelysuunnitelman esittely, muistutukset ja vaatimukset
Selvitys Toimitusinsinööri totesi, että maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, kartta- ja il-

makuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella on laadittu järjestelysuunnitel-
ma. Järjestelysuunnitelma on ollut nähtävillä Maanmittauslaitoksen internetsivulla osoit-
teessa www.maanmittauslaitos.fi/TN2021-681762 Linkki osoitteeseen on ilmoitettu asian-
osaisille kokouskutsussa ja kuulutuksissa. Kokouskutsun mukana on lähetty kiinteistöä
koskevat kartta- ja rekisteriotteet.
 
Korjaukset järjestelysuunnitelmaan:
 
Lisätään oikeutetuiksi kiinteistöt 927-452-5-157 RAUHALAHTI ja 927-452-5-159 KALLIO-
PIRTTI käyttöoikeusyksikkötunnukseen 000-2022-K14297/5m (Pyysyrjäntie) kiinteistöille
pääsyyn, jotka puuttuivat järjestelysuunnitelmasta. 
 
Lisätään kiinteistö 927-452-5-359 PIHLAJAMÄKI rasitetuksi käyttöoikeusyksikkötun-
nukseen 000-2022-K29188 maastotietokannan ja lohkomistoimituksen (ark.tunnus
MMLm/8866/33/2011, rekisteröity 24.5.2011) perusteella sekä osaomistajan PIHLAJA-
MÄKI suostumuksella.
 
Kiinteistö 927-452-5-180 KUUSIMÄKI on aikaisemmassa toimituksessa muodostettu lisä-
maaksi (ark.tunnus 52:247, rekisteröity 1.11.1967). Kiinteistöltä poistettu suunnitelmasta
kaikki tieoikeudet. Kulku tapahtuu omien maiden kautta.
 
Toimitusinsinööri esitteli järjestelysuunnitelman ja pyysi esittämään mahdolliset
muutosehdotukset.
 
Asianosaisten muistutukset ja huomautukset:
 

http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2021-681762
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1) Kiinteistön 927-452-5-315 ISÄNMAA omistaja otti yhteyttä toimitusinsinööriin ennen
toimituskokousta ja ilmoitti, että kulku kiinteistölle tapahtuu suoraan yleiseltä tieltä Lopen-
tieltä ja sille on liittymä. Asianosainen ilmoitti, että kiinteistöltä voidaan lakkauttaa kaikki
aikaisemmin perustetut tieoikeudet.
 
2) Kiinteistön 927-452-5-299 HONKAMÄKI osaomistaja otti yhteyttä toimitusinsinööriin
ennen toimituskokousta ja huomautti, että järjestelysuunnitelmaan merkitty käyttöoikeus-
yksikkötunnuksella 000-2022-K22126/6m sijainti ei ole maastossa olevan tien paikalla
kiinteistön HONKAMÄKI alueella.
 
3) Kiinteistöjen 927-452-5-61 RINTELÄ omistaja otti yhteyttä toimitusinsinööriin ennen toi-
mituskokousta ja huomautti, että järjestelysuunnitelmaan merkitty käyttöoikeusyksikkö-
tunnuksella 000-2022-K29188/3m (Pyysyrjänkuja) leveys pitää olla 2 metriä aikaisempien
toimitusten mukaisesti.
 
4) Toimituskokouksessa kiinteistön 927-452-5-160 SAMPIRANTA omistaja ilmoit-
ti vaatimuksensa saada kiinteistölle tieoikeus olemassa olevaan tiehen kiinteistöjen
927-452-5-218 UUSIRANTA ja 927-452-5-249 YLI-VANHAKYLÄ alueille, jota on käytetty
kiinteistölle kulkemiseen. Kiinteistön SAMPIRANTA aikaisemmin perustettu tieoikeus kiin-
teistöjen 927-452-5-175 AITTAMÄKI ja 927-452-5-180 KUUSIMÄKI alueilla voidaan lak-
kauttaa, koska tietä ei ole maastossa olemassa ja kulku tapahtuu muuta kautta. Samoin
kiinteistöltä 927-452-5-108 HARJULA I, joka on samassa omistuksessa, voidaan lakkaut-
taa rakentamattoman tien kohdalla oleva tieoikeus suunnitelmasta. 
 
5) Toimituskokouksessa kiinteistön 927-452-5-139 SUOTORPPA osaomistaja vaati kiin-
teistönsä alueella sijaitsevan rasitetien kaventamista 5 metristä 3 metriin, kyseisessä koh-
dassa on oikeutettuna kiinteistö 927-452-5-157 RAUHALAHTI.

 
Perustelut 1) Maanomistajan ilmoitus.

 
2) Rasitetun kiinteistön 927-452-5-299 HONKAMÄKI osaomistajan ilmoitus ja maastotie-
tokanta käyttöoikeusyksikön sijainnista.
 
3) Arkistotutkimusten mukaan (arkistotunnukset 52:88, rekisteröity 20.8.1951, 52:142,
rekisteröity 7.5.1956 ja 52:174, rekisteröity 17.12.1959) tieoikeuden leveydeksi käyt-
töoikeusyksikkötunnuksella 000-2022-K29188 on perustettu 2 metriseksi kiinteistön
927-452-5-61 RINTELÄ alueella.
 
4) Kiinteistön 927-452-5-218 UUSIRANTA omistajalta saatu kirjallinen suostumus, joka
lähetettiin toimitusinsinöörille s-postilla kokouspäivänä. Sopimuksessa sovitaan tieoikeu-
den perustamisesta 4 metrin levyisenä kiinteistön 927-452-5-160 SAMPIRANTA hyväksi
olemassa olevaan tiehen kiinteistön UUSIRANTA alueelle. Ilmoituksen mukaan kiinteis-
tön 927-452-5-249 YLI-VANHAKYLÄ omistaja antoi luvan kulkuun alueellaan kiinteistöl-
le SAMPIRANTA, mutta sitä ei virallisteta tässä toimituksessa. Kiinteistön 927-452-5-108
HARJULA I osalta aikaisemman perustetun tieoikeuden lakkauttaminen kiinteistöjen
927-452-5-180 KUUSIMÄKI ja 927-452-5-175 AITTAMÄKI alueilta omistajan ilmoituksel-
la.
 
5) Oikeutetun kiinteistön 927-452-5-157 RAUHALAHTI edustajat antoivat suostumukset
tieoikeuden kaventamiseen 3 metriin.

 
Päätös Asianosaisten esittämät muutosvaatimukset ja täydentämiset tutkittiin sekä muutettiin niil-

tä osin, kun asiat olivat toteutettavissa alueellisessa yksityistietoimituksessa.
 
Toimitusinsinööri päätti seuraavasti:
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1) Lakkautetaan järjestelysuunnitelmaan merkityt tieoikeudet kiinteistöltä 927-452-5-315
ISÄNMAA käyttöoikeusyksikkötunnuksista 000-2022-K30251/8m (ark.tunnus
927:2001:34, rekisteröity 4.4.2001), 000-2022-K30194/8m (ark.tunnus 52:343, rekisteröi-
ty 12.5.1983) ja 000-2022-K30252/6m (ark.tunnus 52:424, rekisteröity 16.5.1994), joista 2
viimeistä lakkautetaan kokonaan tarpeettomana kiinteistöjen 927-452-5-296 TAKAMAA ja
927-452-5-238 KIVIHARJU alueilta.
 
2) Muutetaan käyttöoikeusyksikkötunnuksen 000-2022-K22126/6m sijaintia toimituskart-
taan merkityllä tavalla kiinteistön 927-452-5-299 HONKAMÄKI alueella olemassa olevan
tien paikalle.
 
3) Muutetaan käyttöoikeusyksikkötunnuksen 000-2022-K29188 leveydeksi 2 metriä.
 
4) Lisätään kiinteistölle 927-452-5-160 SAMPIRANTA tieoikeus käyttöoikeusyksik-
kötunnukseen 000-2022-K36750/4m kiinteistön 927-452-5-218 UUSIRANTA alu-
eella toimituskarttaan merkityllä tavalla. Lakkautetaan kiinteistöjen SAMPIRANTA ja
927-452-5-108 HARJULA I vanha tieoikeus käyttöoikeusyksikkötunnuksesta 000-2022-
K16532/4m.
 
5) Lisätään käyttöoikeusyksikkötunnus 000-2022-K37354/3m kiinteistön 927-452-5-139
SUOTORAPPA alueelle, johon oikeutettuna kiinteistönä on 927-452-5-157 RAUHALAH-
TI ja lyhennetään käyttöoikeusyksikkötunnusta 000-2022-K29316/5m rasittamaan vain
kiinteistöä 927-452-5-138 KIVITASKU, johon oikeutettuna kiinteistöinä ovat RAUHALAH-
TI ja SUOTORPPA, toimituskarttaan merkityllä tavalla.

 
Lainkohdat Yksityistielaki 76 §
 
9. Tiepäätös
Selvitys  
 
Päätös Toimitusalue käsittää osaa Hyvinkään kaupungin aluetta. Rajaus on merkitty vaikutusa-

luekartalle.
 
10.1. Tiekunnalliset yksityistiet:
Seuraavat toimitusalueella ennestään olevat tiekuntien ylläpitämät tiet jäävät voimaan.
Tien ulottuvuus (pituus) on vahvistettu toimituksessa, kuten se ilmenee käyttöoikeusyksi-
kön tiedoista ja toimituskartasta.
 
 - Vihtijärven Rantatien yksityistie 000-2005-K4666, viivat 1 - 6 ja viiva - 7 osin
 - Rantametsän yksityistie 000-2006-K5645
 - Pyysyrjän yksityistie 000-2007-K2191
 - Valkealammin metsätie Y2003-18696
  
Toimituksessa ei ratkaista teihin oikeutettuja kiinteistöjä.
 
Perustelut:
Tiekunnallisten teiden asema on vahvistettu kiinteistöjärjestelmän selvyyden ja luotetta-
vuuden parantamiseksi.
 
Sovellettavat lainkohdat: yksityistielain 71 § 1 momentin 17 kohta
 
10.2. Aikaisemmin perustetut yksityiset tiet, jotka jäävät voimaan: 
Muut kuin tiekuntien ylläpitämät yksityiset tiet, vahvistetaan jäämään voimaan, kuten niis-
tä on aiemmissa toimituksissa päätetty. Niiden asema ja leveys sekä niihin oikeutetut kiin-
teistöt vahvistetaan sellaisena, kuin ne ilmenevät kyseisestä liitteestä ja toimituskartasta
(Liite 1).
Perustelut:
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Nämä vanhat tiet ja tieoikeudet ovat edelleen tarpeellisia oikeutettujen kiinteistöjen tarkoi-
tuksenmukaista käyttöä varten ja siksi ne on vahvistettu jäämään voimaan tien perustami-
sen edellytyksiä tutkimatta entiseen paikkaansa. Ns. ojalain 983/76 mukaiset tieoikeudet
on vahvistettu jäämään voimaan niiltä osin kuin tieoikeus on lain 983/76 mukaan kiinteis-
töille syntynyt, mikäli tässä toimituksessa perustettu uusi tieoikeus ei korvaa samaa tieyh-
teyttä.
 
Sovellettavat lainkohdat: yksityistielaki 71 § 1 momentin 17 kohta
 
10.3. Tässä toimituksessa perustettavat uudet yksityiset tiet:
Osa tieoikeuksista perustetaan uusina yksityisinä teinä. Ne kaikki ovat tarpeellisia niiden
oikeutettujen kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä varten, eikä niistä aiheudu huo-
mattavaa haittaa millekään kiinteistöille. Niiden asema ja leveys sekä niihin oikeutetut
kiinteistöt vahvistetaan sellaisena kuin ne ilmenevät kyseisestä liitteestä ja toimituskartas-
ta (Liite 2).
Perustelut:
Yllä mainitut kulkuyhteydet ovat tärkeitä oikeutettujen kiinteistöjen tarkoituksenmukaista
käyttöä varten eikä niiden käytöstä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistöille.
Tieoikeudet perustetaan maastossa rakennetun tien kohdalle.
 
Sovellettavat lainkohdat: yksityistielaki 4 §, 5 §, ja 71 § 1 momentin 1 kohta sekä kohta 17
 
10.4. Teiden ja tieoikeuksien lakkauttaminen:
Muut kuin kohdissa 10.1, 10.2. ja 10.3. tarkoitetut, toimitusalueella ennestään olevat tiet,
tieoikeudet ja kulkemista palvelevat oikeudet lakkautetaan. (Huom! KML 154.1§ 11 kohta
rasite kulkuyhteyttä varten tarvittavaan asemakaava-alueella ja lakanneet yhteiset tiet).
 
Sovellettavat lainkohdat: yksityistielaki 76 § 3 momentti
 
10.5. Kiinteistöt, joilla ei ole palstalle pääsyyn oikeuttavaa tieoikeutta:
Toimituksessa jäävät ilman kulkuyhteyttä sellaiset kiinteistöt (koko) tai palstat (osa), joille
ei ole aikaisemmin perustettu tieoikeutta toimituksessa, eikä maastossa ole rakennettua
tietä.
 
927-452-1-25 MÄKELÄ (osa), ei kulkua 7,30 ha:n palstalla (vesialuetta)
927-452-1-277 LEPPÄLÄ (koko), ei kulkua (kulku oman maan MALMELA kautta)
927-452-1-278 ALIRANTA (koko), ei kulkua (kulku oman maan VÄLIRANTA kautta)
927-452-1-282 ARJALA II (koko), ei kulkua (kulku oman maan ARJALA kautta)
927-452-1-283 SAUNARANTA (koko), ei kulkua (kulku oman maan KOTIRANTA kautta)
927-452-1-391 TUULIHARJU (osa), ei kulkua 9,30 ha:n palstalla
927-452-1-506 JOKITÖYRÄ (osa), ei kulkua 1.60 ha:n palstalla (vesialuetta)
927-452-1-535 JAAKKOLA (osa), ei täydellistä kulkua 6.98 ha:n palstalle
927-452-3-4 SIMONSBERG (osa), ei kulkua 4,98 ha palstalla (vesialuetta)
927-452-5-115 VIERELÄ (koko), ei kulkua (kulku oman maan SYRJÄLÄ kautta)
927-452-5-152 METSÄPIRTTI (koko), ei kulkua (kulku oman maan VAANILA kautta)
927-452-5-165 KURUSUO (koko), ei kulkua (kulku oman maan VAANILA kautta)
927-452-5-180 KUUSIMÄKI (koko), ei kulkua (lisämaa, kulku omien maiden kautta)
927-452-5-189 BETLEHEMINPELTO (koko), ei kulkua (kulku oman maan VAANILA kaut-
ta)
927-452-5-206 KIVITASKUNRANTA (koko), ei kulkua (kulku oman maan KIVITASKU
kautta)
927-452-5-207 SUOPURSU (koko), ei kulkua (kulku oman maan SUOTORPPA kautta)
927-452-5-321 Niittyrinne (koko), ei kulkua / liittymää yleiselle tielle (kulku oman maan
NIITTYPURO kautta)
927-452-5-322 Jänismaa (koko), ei kulkua (kulku oman maan KOMIKUMPU kautta)
927-452-5-335 Lähdemäki (koko), ei kulkua / liittymää yleiselle tielle
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927-452-5-346 SAPAROMÄKI (koko), ei kulkua (kulku oman maan Yli-Vanhakylä II kaut-
ta)
927-452-5-368 Katajamäki (koko), ei kulkua / liittymää yleiselle tielle (kulku oman maan
Kuusimäki kautta)
 
 
10.6. Tässä toimituksessa ei ratkaista tien sijaintia kartalla:
927-452-1-544 SEPPÄ (osa), kiinteistön 0.81 ja 3,29 ha:n niemipalstat
(Arkistotunnus 52:8, pöytäkirja 25 § -> “Litt 1-8 Rauhaniemi ja 1-21 Kiviniemi antavat tien
1-30 Sepän tilalle jääneisiin niemiin”.)

 
Lainkohdat Yksityistielaki 4 §, 5 §, 71 §, 76 §
 
10. Tienpito
Selvitys Toimitusinsinööri selosti asianosaisille tienpitoon liittyviä asioita.
 
Päätös Tämän toimituksen yhteydessä ei tehdä päätöksiä tienpidon osittelusta.
 
Lainkohdat Yksityistielaki 24 §, 34-39 §
 
11. Toimituskartta
Selvitys Toimitusinsinööri selosti asianosaisille toimituskartan laatimiseen liittyviä asioita.
 
Päätös Toimituksen kohteena olevasta alueesta tehdään kartta. Toimituskartan laatimistapa on

maastotietokanta. Toimituskartan mittausluokka on 4.
 
Lainkohdat KML 188 §, KMA 47 §
 
12. Korvaukset
Selvitys Toimitusinsinööri selosti korvauksiin liittyviä asioita. Kukaan asianosaisista ei vaatinut kor-

vauksia.
 
Perustelu Korvauksia tieoikeuksien perustamisesta ei ole tarpeen määrätä, koska perustettavat tie-

oikeudet kohdistuvat ennestään oleviin teihin ja kulku-uriin, jotka ovat olleet käytössä jo
useiden vuosikymmenien ajan. Korvauksia tieoikeuksien lakkauttamisesta ei ole tarpeen
määrätä, koska lakkautetut tieyhteydet eivät ole käytössä olevia tieyhteyksiä.

 
Päätös Tieoikeuden perustaminen:

Korvauksia maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksesta ei määrä-
tä.
Tieoikeuden lakkauttaminen:
Korvauksia vahingosta tai haitasta ei määrätä.

 
Lainkohdat Yksityistielaki 15 §
 
13. Kustannukset
Selvitys Toimitusinsinööri selosti asianosaisille Lain yksityisistä teistä 79 § 3 momentin.
 
Päätös Toimituksen kustannukset maksetaan valtion varoista.
 
Lainkohdat Yksityistielaki 79 §, KML 207 § - 209 §, Kiinteistötoimitusmaksulaki 8 § - 10 §
 



Pöytäkirja MMLm/28865/33/2021
Toimitusnumero  2021-681762 7(8)

14. Asiakirjat
Selvitys Osapuolille on lähetetty jo kutsukirjeen mukana karttaote ja selvitys tieoikeuksia koske-

vista kiinteistöistä. Toimituskäsittelyssä muutosvaatimuksen esittäneille asianosaisille ja
muutosvaatimuksen kohteena oleville maanomistajille sekä pyynnöstä muille asianosaisil-
le lähetetään asiakirjat toimituksen päättymispäivänä. Toimituksen asiakirjat ovat lisäksi
nähtävillä toimituksen internetsivuilla valitusaikana.
 
Erillistä ilmoitusta toimituksen rekisteröinnistä ei erikseen lähetetä.

 
Päätös Muutosvaatimuksen esittäneille asianosaisille ja muutosvaatimuksen kohteena oleville

maanomistajille lähetetään asiakirjat toimituksen päättymispäivänä. Asiakirjojen saajat il-
menevät Maanmittauslaitoksen diaarijärjestelmästä. Muille asianosaisille asiakirjat lähete-
tään vain pyynnöstä.

 
Lainkohdat KML 191 §, KMA 58 §, 60 §
 
15. Muutoksenhaku
Päätös Toimitusinsinööri lopetti toimituksen ja ilmoitti toimituksen päättymisajankohdan, joka

ilmenee oheisesta valitusosoituksesta. Toimitukseen voi hakea valittamalla muutosta
30 päivän kuluessa toimituksen päättymisestä. Toimitus on lainvoimainen valitusajan
päätyttyä tai kun mahdollinen muutoksenhaku on ratkaistu.

 
Lainkohdat KML 190 §, 233 §, 237 §
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Valitusosoitus
 
Tämä valitusosoitus koskee toimitusta  2021-681762 , päättymisajankohta  14.12.2022

• Alueellinen yksityistietoimitus (budj.)  Kunta (927): Vihti / Vihtijärvi
 
Toimitukseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta.  Määräaika valituksen tekemiseen
on kolmekymmentä (30) päivää toimituksen päättymisajankohdasta. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava
puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään  perjantaina  13.1.2023  viraston aukioloaikana.
 
Tässä asiassa toimivaltainen maaoikeus toimii  Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, joka on avoinna virka-aikana klo
8 - 16:15.

käyntiosoite: Vantaan kanslia: Teknobulevardi 3-5 E, 01530 Vantaa tai Hyvinkään kanslia:
Urakankatu 1 A, 05900 Hyvinkää

postiosoite: PL 77, 01511 Vantaa
sähköpostiosoite: ita-uusimaa.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 530 euron oikeudenkäyntimaksu. Asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin maaoikeudessa
sovelletaan riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä.
 
 
Toimitusinsinööri:  Leena Heinonen
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