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Hyvä Kauhajärven alueen maanomistaja!

Alueelle tehty tilusjärjestelyselvitys on valmistunut ja esitelty maanomistajille Ylitorniolla 23.1.2020.
Samassa tilaisuudessa Maanmittauslaitokselle jätettiin hakemus tilusjärjestelyn suorittamiseksi alueella.

Tarkoituksemme oli pitää tilusjärjestelyn aloituskokous huhtikuussa 2020, mutta koronavirustilanteen vuoksi joudumme sitä siirtämään. Pidämme alkukokouksen heti kun tilanne sen sallii.

Hanke kuitenkin etenee koko ajan seuraavalla tavalla:
1. Alueen puustonarviointi on kilpailutettu ja se käynnistetään, kun lumet ovat sulaneet. Puustoarvioinnin tekijäksi valittiin A-metsä ja tie Oy.
2. Aloitamme tilusjärjestelyn henkilökohtaiset haastattelut ja jakotoiveiden kartoituksen välittömästi metsänarvioinnin valmistuttua. Suoritamme haastattelut tämänhetkisen tiedon mukaan syksyllä 2020. Haastatteluajat lähetämme teille myöhemmin.
3. Tilusjärjestelyn tässä vaiheessa pyydämme niitä, jotka ovat kiinnostuneita liittymään yhteismetsään, ilmoittamaan alustava kiinnostuksensa tässä kirjeessä mukana olevalla lomakkeella tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiimme. Yhteismetsään voi liittyä koko tilalla,
osalla tilasta tai osalla palstasta. Kyselemme yhteismetsä kiinnostuksesta myös henkilökohtaisissa haastatteluissa. Liittyminen yhteismetsään on siis vapaaehtoista.
4. Jokainen maanomistaja ja perikunnat voisivat jo omalta osaltaan pohtia eri vaihtoehtoja valmiiksi haastatteluihin. Näitä asioitahan kyseltiin jo selvityksessä ja ne ovat meillä tallella,
mutta käydään niitä läpi uudestaan tulevissa haastatteluissa tarkemmin:
-

Miten metsäpalstasi muotoa voisi parantaa?

-

Onko kiinnostunut lisämaasta?

-

Onko kiinnostunut luopumaan metsäpalstasta korvausta vastaan?

-

Onko kiinnostunut liittymään yhteismetsään ja millä maaomaisuudellaan?

-

Onko tarvetta perikunnan selvittämiseen ja sisarosuuksien lunastamiseen?

-

Onko kulkuoikeuksissa puutteita?

-

Vaihdot Kainuunkylässä/muualla Ylitorniolla?

-

Pellon vaihtaminen metsään tai metsään/peltoon?

-

Sekä muut maankäytön asiat?
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5. Haastattelujen jälkeen teemme ensimmäisen ehdotuksen alueen tulevasta maankäytöstä,
josta pääsette lausumaan sitten mielipiteenne. Teiltä saadun palautteen pohjalta teemme
sitten uusia ehdotuksia.
6. Mahdollisten uusien metsäteiden linjauksia ryhdytään suunnittelemaan tämän vuoden aikana. Tästä asiasta tulee lisätietoa teille alkukokouksessa.
Toimitukselle on avattu internetsivut osoitteessa: www.maanmittauslaitos.fi/TN2020-628321

Meihin tilusjärjestelyn tekijöihin voitte olla aina yhteydessä ja vastaamme mielellämme teidän kysymyksiinne!
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