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E S 1 PUHE 

Tie- ja vesirakennushallitus asetti 9.4.1975  maanlunastusasioita 
kehittävän työryhmän. Tie- ja vesirakennushallitus antoi työryh-
mälle tehtäväksi laatia yhdenmukaiset ohjeet maanlunastusasiain 
hoidosta tie- ja vesirakennuslaitoksessa. 

Työryhmän puheenjohtajaksi tie- ja vesirakenriushallitus nimesi 
vs. ylimääräisen lakinxiehi Eero Karttusen tie- ja vesirakennus-
hallituksesta. Muiksi jäseniksi kutsuttiin tie- ja vesirakerinus-
hallituksesta virastotutkija Yrjö Harrinlehto sekä piirihallin-
nosta insinööri Pentti Mäntynen Uudenmaan piiristä, insinööri Es-
ko Takanen Turun piiristä, rakennusmestari Vilho Kantanen Keski- 
Suomen piiristä ja Insinööri Juhani Sarvi Lapin piiristä. Työryh-. 
mä valitsi varapuheenjohtajakseen insinööri Esko Takasen ja sih-
teerikseen virastotutkija Yrjö Harrinlehdon. 

Työryhmälle annettu määr'äaika saada 1.10.1975 mennessä työnsä 
päätökseen osoittautui tehtävän laajuuden vuoksi liian lyhyeksi, 
minkä johdosta tie- ja vesirakennushallitus pidensi määräaikaa 
31.12.1975 saakka. 

Eero Karttusen siirryttyä pois laitoksen palveluksesta määräsi 
tie- ja vesirakennushallitus työryhmän uudeksi puheenjohtajaksi 
toimistopäällikkö Erkki Saarisen. 

Erkki Saarisen tultua n'iäärätyksi tie- javesirakennushallituksen 
vt. hallintojohtajaksi määrättiin 6.10.1975 alkaen varapuheen-
johtaja Esko Takanen toimimaan toimikunnan puheenjohtajana. Sa-
masta ajankohdasta lukien määrättiin vt. aslanvalvoja, jaosto-
päällikkö Oiva Ere tie- ja vesirakennushallituksen olkeustoimis-
tosta toimimaan työryhmässä. 

Työryhmä on pitänyt useita kokouksia, tehnyt käyntejä tie- ja 
vesirakennuspiireissä ja kuullut tie- ja vesirakennushallltuksen 
ja piirihallinnon asiantuntijoita sekä hankkinut aineistoa muil-
ta valtion virastoilta. 



Työryhmä on saamansa tehtävän mukaisesti laatinut rnaanlunastus-

asioita koskevat ohjeet. 

Lisäksi toimikunta on laatinut erillisen mietinnön toimenpide-

ehdotukseksi. 
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1. 	YLEISTÄ 

	

1.1 	Tiesuunnittelu 

Uuden tien rakentamisen tai vanhan tien parantamisen ensimmäi-

senä vaiheena on asiaa koskeva aloite. Aloitteen tekijänä voi 

olla kunta, valtion viranomainen, yksityinen henkilö tms. Aloi-

te voi olla lähtöisin myös tie- ja veslrakennushallituksesta 

tai sen piirihallinnosta. 

Aloite voi johtaa tiesuunnitelman laatimiseen. Tiesuunnitelma 
laaditaan yleensä tie- ja veslrakennushallituksessa tai piiri- 

hallinnossa. Tie- ja vesirakennushallitus voi antaa tutkimuk-

set ja suunnitelman laatimisen myös muun viranomalsen tai yk-

sityisen asiantuntijan tehtäväksi. Eräissä tapauksissa suunni- 

telman laatu rautatiehallitus. Myös kunta voi, sovittuaan 

asiasta tie- ja vesirakennushallituksen kanssa, laadituttaa 

ehdotuksen tiesuunnitelmaksi. 

Kun on tehty aloite tien tekemisestä tai liitännäisalueen pe-

rustamisesta, tutkimuksen suorittajalla on yleisistä teistä anne-

tun lain 146 §:n mukaan oikeus tehdä tutkimuksia aloitteen joh-

dosta. Tutkimus saattaa alkaa heti aloitteen tekemisen jälkeen, 

siis jo ennen suunnitelman laatimispäätöstä, ja jatkua suunni-

telman valmistumiseen saakka. Suunnitelman laatimispäätöksestä 

on kuulutettava tai muutoin ilmoitettava. Tästä enemmän kohdas-

sa 1.2.1. 

Laissa on mainittu sallituiksi toimenpiteiksi kiinteistöllä 

suoritettava seivästys, mittaus, paalutus, kartoitus, maape-

rän tutkimus taikka "muu valmistava toimenpide". Viimeksi mai-

nittu antaa tutkimusten tekijälle laajat tutkimusmandollisuu-

det. Laissa on nimenomaan annettu lupa ottaa tarvittavat sei- 

päät ja paalut kiinteistöltä, luonnollisesti korvausta vastaan. 

Toisaalta laki edellyttää, että tutkimukset tehdään tuottaen 

mandollisimman vähän vahinkoa kiinteistölle. Laissa on nimen- 



omaan varoitettu tarpeettomasti vahingolttamasta kasvavaa sa-

toa tai metsää, ja kokonaan laissa on kielletty vioittamasta 

tai kaatamasta puutarhassa olevaa tai muutoin erityiseen hoi-

toon otettua puuta tai pensasta ilman omistajan lupaa. 

Tutkimuksen tekijän on sovittava viipymättä rnaanomistajan tai 

haltijan kanssa aiheutetut vahingot. Tätä varten on lomake 

n:o 1089.  Sopiminen on välttämätöntä myös silloin, kun tutki-

mukset tehdään piirin toimesta, koska toimitusmiehet eivät 

yleensä edes ota tutkimuksenaikaisia vahinkoja tutkittavaksi 
tietoimituksissa. Jollei korvauksista päästä sopimukseen, jä-

tetään korvauksen suuruus lääninhallituksen ratkaistavaksi, 

TL 76 § 2 momentti. Tutkimusryhmän on laadittava esim. työn- 

aikaisten vahinkojen selvityslomakkeelle selostus vahingosta, 

jotta lääninhallituksella on tarkat tiedot vahingon laadusta 

ratkaistessaan korvauksen suuruutta. Piirin tutklmusryhmä saa 

tarvittaessa korvauksia koskevissa asioissa apua piirin maan-
lunastusryhrnäl tä. 

1.2 	Tiesuunnitelman vahvistaminen ja tiepäätös 

1.2.1 	Vahvistaminen 

Kun tiesuunnan lopullisen tutkimuksen aloittamisesta on teh-

ty päätös, tästä on kuulutettava tai annettava muutoin tieto 

maanomistajille ja muille, joiden etua ja oikeutta tien teke-

minen saattaa koskea. Kuulutuksessa on syytä mainita tutkimuk-

sen tekijällä olevasta oikeudesta. Maanomistajalla ja häneen 

verrattavalla on oikeus olla tutkimuksissa mukana ja lausua 

jo tässä vaiheessa mielipiteensä asiasta. On suositeltavaa, 

että suunnittelijat järjestävät suunnitelman johdosta erityi-

sen informoivan kokouksen. Maanomistajain esittämiin maanlu-

nastuksellisiin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota jo tässä 

vaiheessa. Tarvittaessa piirin maanlunastusryhxnä antaa apua 

suunnittelijoille korvauskysyrnyksiä koskevissa asioissa. 

Maanomistajilla ja heihin verrattavilla on oikeus tehdä muis-

tutuksia ennen kuin kunta ja lääninhallitus antavat suunnitel-
masta lausunnon. 



5 

Tiesuunnitelmafl vahvistaa liikenneministeriö tai tie- ja vesi-

rakennushallitUS. VahvistamispäätökSeStä on mandollisuus va-

littaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

1.2.2 	Tiepäätös 

Tien tekemisestä päättää liikenneministeriö tai tie- ja vesi-

rakennushallitUS. Tiepäätös voidaan antaa vasta kun vahvista-

mispäätös on saanut lainvoimari tai on täytäntöön pantavissa 

valituksesta huolimatta. Tiepäätöksestä voidaan valittaa Kor-

keimpaan hallinto-oikeuteen. 

1.. 	Tieoikeus 

Tieoikeudella tarkoitetaan julkisoikeudelliSta oikeutta käyt-

tää tietä varten tarvittavaa maa- tai vesialuetta tietarkoi-

tuksiin toisella kiinteistöön olevan oikeuden estainättä. 

Tleoikeus on siis käyttöoikeus. Alue kuuluu edelleen luovut-

taneeseen kiinteistöön, joskin käyttöoikeus on todellisuudes-

sa lähellä omistusoikeutta. Tienpitäjällä on erityisestä syys-

tä oikeus hankkia myös omistusoikeus tie- tai liitännäisaluee-

seen pakkolunastuslain mukaisesti. Toisinaan tienpitäjä hank-

kii normaalilla klinteistökaupalla omistusoikeuden kiinteis- 

tc5ön. 

Tieoikeus tulee voimaan siitä, kun tienpitäjä ottaa tarvitta-

van alueen haltuunsa. Haltuunottarnisen edellytyksenä on, että 

on vahvistettu tiesuunnitelma ja on annettu tiepäätös. Tie-

suunnitelman täytyy olla lainvoimainen tai täytäntöön pantavis-

sa valituksista huolimatta. Alue katsotaan otetuksi haltuun, 

kun tien suunta tai liitännälsalueen sijainti on merkitty 

maastoon ja työhön tiellä tai sen määräosalla on ryhdytty. 

Haltuunotosta enemmän kohdassa k. 

Niissä tapauksissa, joissa tiesuunnitelman laatiminen ei ole 

tarpeen, tieoikeus syntyy kun alue on otettu haltuun omista- 



jari suostumuksella. Tleoikeus syntyy myös, kun yksityinen tie 

muuttuu yleiseksi. Lääninhallituksella on oikeus antaa tienpi-

täjälle tieoikeus eräisiin liitännäisalueiksi tarvittaviin 

alueisiin TL 30 §. 

Yleisistä teistä annetun lain 3 § 1 mornentissa luetellaan, mitä 

kuuluu tlealueeseen. Saman pykälän 2 momentissa todetaan teihin 

kuuluvan myös liltännäisalueet: pysyvät tienpitoaineen ottamis-
paikat, tarpeelliset rakennus- tai varastoalueet ja eräät pysä-

köimis-, kuormaus-, virkistys- ja levähdysalueet. Näihin aluei-

siin tienpitäjällä on tieoikeus. 

Tieoikeutta ei ole sitä vastoin tielain 6 luvussa tarkoltettui-
hin tienvarsialueisiin eikä 7  luvussa mainittuihin alueisiin, 

joihin tienpitäjällä on vain tilapäinen käyttöoikeus. Tilapäi-

set käyttöoikeudet, kuten majoltuspaikan perustaminen, liiken-

teen väliaikainen järjestäminen ja tienpitoaineen ottaminen 

tiettyyn määrään, on määritelty usein jo tiesuunnitelmassa. 

Tietarkoituksiin tieoikeuksln haltuun otettu alue on tienpitä-

iän hallinnassa, jolloin tienpitäjä voi käyttää aluetta tie- 

lain 3 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Tienpitäjällä on 
oikeus myös poistaa hallitsemaltaan alueelta rakennukset, va-

rastot ja laitteet sekä kasvava sato ja muu alueella oleva kas-

villisuus; toisaalta tienpitäjä voi rakentaa alueelle sen käyt-

tötarkoitukseri edellyttämät rakennukset ja laitteet. Tieoikeus 

voi käsittää myös esim. tienpitoaineen ottamisen liitännäis-

alueelta. 

Tieoikeuteen kuuluvaa valtaa poistaa haltuun otetulta alueel-

ta omaisuutta tienpitäjä ei saa käyttää, ennen kuin omaisuuden 

määrä on todettu tietoimituksessa tai piirin toimesta 

pidettävässä katselmuksessa. Ennen kuin tienpitäjä ryhtyy toi- 

miin haltuun otetulla alueella olevan omaisuuden poistamiseksi, 

on asiasta mikäli mandollista Ilmoitettava asianomaiselle kun-

teistön omistajalle ja haltijalle, ja milloin omaisuuden pois-

tamisesta ei päästä sopimukseen, on tarvittaessa asetettava 
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kohtuullinen ja tietyöri kannalta sopiva määräaika, jonka pää-

tyttyä omaisuus poistetaan tienpitäjän toimesta. Erityisesti 

asuttujen rakennusten poistamisesta tulee piirin antaa todis-

teellinen tieto sekä kiinteistön omistajille että vuokramiehil-

le joko tietoimitus- tai katselmuskokouksessa tai kirjattuna 

kirjeenä. Jollei rakennuksen poistamisaslassa päästä sopimuk-

seen, tarvitaan tästä tiedotuksesta todiste pyydettäessä lää-

ninhallitukselta virka-apua. 

Tieoikeus tiealueeseen lakkaa, kun yleinen tie lakkautetaan, 
jos aluetta ei määrätä käytettäväksi muuhun tietarkoitukseen. 

Vanhan tiealueen osalta on erityismääräyksiä silloin kun tie 

on sitä parannettaessa määrätty kulkemaan uutta suuntaa. 

Liitännälsalueen lakkauttamisen osalta, katso kohtaa 7.2. 



r.i 

	

2. 	RAJAMERKKIEN SIIRTO 

	

2.1 	Kun tietoimitus aloitetaan samanaikaisesti tietyön kanssa ja 

omaisuuden arviointikatselmus toimitetaan TA 67 §:n 1 momentin 

mukaisesti. 

Jos tietoimitus aloitetaan samanaikaisesti tietyön kanssa, ei 

erillistä rajamerkkien siirtotoimitusta tarvitse anoa. Tienpi-

täjän edustajan on tietoimituksen alkukokouksessa ennen TA 67 

§:n 1 momentin mukaista katselmusta ilmoitettava toimitusinsi-
nöörille, miten tietyö etenee ja mihin mennessä rajamerkit tu-

lee sitoa tai siirtää. Hyvän yhteistoiminnan aikaansaamiseksi 

on syytä ottaa toimitusinsinööriin yhteyttä jo aikaisemminkin. 

	

2.2 	Kun tietyö aloitetaan ennen tietoimitusta ja omaisuuden arvioin- 

tikatselmus toimitetaan TA 67 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Erillisen rajamerkin siirtotoimituksen anominen ei tässäkään 

tapauksessa ole tarpeen, koska maanmittaushallituksen 26.5. 1971 

antaman kiertokirjeen n:o 88 3 pykälässä mainitaan mm. seuraa-
vaa: "Katselmuksen yhteydessä on siinäkin tapauksessa, ettei 

tietoimituksen tai rajamerkkien siirtotoimituksen suorittamiseen 

ole annettu määräystä, suoritettava p0. kiertokirjeen 23 §:ssä 

mainitut tiealueella olevien rajamerkkieri sidemittaukset. Side- 

mittaukset voi suorittaa myös maanmittausteknikko tai kartoitta-

ja • 

Maanmittaushallituksen omaksuman joustavan käytännön johdosta 

onkin piirin maanlunastusryhmän tai katselmusta toimittavan hen-

kilön otettava yhteys maanmittausinsinööriin ja ilmoitettava, 

mihin mennessä rajamerkit tulee sitoa. Rajamerkkien sidemittaus-

työtä varten on työmaan annettava tarvittaessa apua maanmittaus-

viranomaisille. Yhteydenoton maanmittausviranomaisiin on, mikä-

li mandollista, tapanduttava hyvissä ajoin ennen tietöiden aloit-
tamista. 

	

2.3 	Tehostettu kunnossapito 

Jos kysymyksessä on tehostettu kunnossapito tieosalla, jolla 



ei ole tiealuetta rajoitettu, tai tieosalla, jolla tiealue on 

rajoitettu, mutta rajojen ylityksiä on maanomistajien suostu-
musten perusteella odotettavissa, on tieosalle anottava raja- 
merkkien siirtotoimitus. 

2»4 	Maanmittaushenkil3stifl kanssa yhteistoiminnassa laadittu tie- 
suuririi telma. 

Jos tiesuunnitelma on laadittu yhteistoiminnassa rnaanmittaus-
henki15st3fl kanssa (runkoverkko, monikulmlojOflot,ilmakUVakart-
ta kiinte1stS- ja kuviorajoineen, tiesuurinitelma tiealueen ja 
tilusrajojefl leikkauspistetietoineen ja lopulta automaattisella 
piirturilla piirretty lopullinen tietolmituskartta) atk:ta apu-
na kytten, ei rajamerkkien siirtotoimitusta tarvita, sil1 
rajamerkit on sidottu jo suunnitteluvaiheessa. 
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3. 	TIETOINITUSESITYS 

3.1. 	Yleistä 

Tietoimituksen vireille saamiseksi on tienpitäjän tehtävä esi-

tys (TL 38 §) sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella 
tie tai tieosa sijaitsee. 

Jos tienpitäjänä on valtio ja tien rakentamisesta ja kunnossa-

pidosta vastaa tie- ja vesirakenriuslaitos, asianomainen piiri 

tekee esityksen ja lähettää sen tiedoksi tie- ja vesirakennus-
hallitukselle. 

Jos tiepäätöksessä tienpitäjäksi on määrätty kunta ja jos kun-

ta on velvoitettu hoitamaan myös tiealuetta koskevat lunastus-

ja korvauskustannukset, on kunnan tehtävä tietoimitusanomus ja 

lähetettävä se tiedoksi tie- ja vesirakennushallitukselle ja 
piirille. 

3.2 	Esitys A 

Tietoimitusesitys olisi pyrittävä saamaan vireille niin aikai-

sin, että katselmus tiealueelle jäävän omaisuuden määrän, laa-

dun ja kunnon toteamiseksi voitaisiin toimittaa TA 67 § 1 mo-
rnentin mukaisesti tietoimituksessa joko ennen varsinaisen ra-

kennustyön alkamista tai heti työn alkuvaiheessa. 

Ti etoimi tusesi tys tehdään lääriinhalli tukselle suunnitelman vah-

vistuspäätöksen ja tiepäätöksen saatua lain voiman tai jos suun-

nitelma on täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta. 

Koska tietoimitusta ei voi TL 37 §:n mukaan aloittaa ennen tie-
tä varten tarvittavan alueen haltuunottoa, tietoimitusesltyk-

seen liitetään pääsääntöisesti töiden aloittamista koskeva ja 

julkipanomerkinnällä varustettu kuulutus tai todisteellinen 

tiedotus. Katso kohta k.3. 

Jos töiden aloittamisesta ei ole tarkkaa tietoa, on tietoimi- 
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tusesityksessä kuitenkin mainittava töiden työohjelman mukai-

nen aloittamisajankohta. Todiste töiden aloittamisesta on toimi-

tettava myöhemmin ennen ti etoimi tuksen alkami sta toimi tusinsi - 

nöörille. 

Esitys B 

Jos suunnitelman vahvistuspäätös ja tiepäätös saadaan niin myö-

hään, että ei ole mandollista menetellä kuten edellä on mainit-

tu, vaan töiden alkuunsaattamisen jouduttamiseksi tai muusta 

syystä katselmus pidetäri TA 67 § 2 momentin mukaisesti piiri- 
konttorin toimesta, tehdään tietoimitusesitys mandollisimman 

pian katselmuksen jälkeen ja viimeistään kolmen kuukauden kulu-

essa %catselmuksen toimittamisesta. Katso kohta 5. 

3.4 	Esityksen liitteenä olevat asiakirjat: 

Tapaus A 
- lainvoiman saanut suunnitelman vahvistuspäätös 

- tiepäätös 

- suunnitelmakartta 

- mandollinen TA 22 § mukainen kuulutus tai todis-
teellinen tiedotus töiden alkamisesta 

Tapaus B 
- lainvoiman saanut suunnitelman vahvistuspäätös 

- tiepäätös 

- suunni telmakartta 

- katselmuspöytäkirja 
- TA 22 §:N mukainen kuulutus tai todisteellinen 

tiedotus töiden alkamisesta 

- TA 67 § 2 momentin mukaisen katselmuksen kuulutus 

Kaikista edellä mainituista aslakirjoista on lähetettävä kak-

soiskappale tie- ja vesirakennushallitukselle. 
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4. 	TIEALUEEN HALTUUNOTTO 

4.1. 	Yleistä 

Yleisistä teistä annetun lain 29 §:n mukaan tienpitäjällä on 

oikeus ottaa tietä varten tarvittava alue haltuunsa sen jäl-

keen kun tiesuunnitelma on vahvistettu lainvolmaisella pää-

töksellä ja on annettu suunnitelmaa koskeva tiepäätös. 

Saman lainkohdan mukaan voidaan tlealue ottaa haltuun myös 

omistajan tai omistajaan verrattavan kirjallisella suostumuk-

sella kun kysymyksessä on vähäinen tienparannuskohde, josta 

ei tarvitse laatia suunnitelmaa, tai jos yksityinen tie muut-
tuu yleiseksi, lomake n:o 1.060. 

Tienpitäijänä on yleensä valtio, mutta tiepäätöksessä voidaan 

tienpitäjäksi määrätä tietyön ajaksi myös kunta. Haltuunotto-
toimenpiteet kuuluvat tällöin kunnalle. 

4.2. 	Tie- ja liitännäisalueen merkitseminen maastoon 

Yleisistä teistä annetun lain 29 §:n mukaan alue katsotaan 

otetuksi tienpitäjän haltuun, kun tien suunta tai liitännäis-

alueen sijainti on merkitty maastoon ja työhön tiellä tai sen 

määräosalla on ryhdytty. 

Tien mittalinja paalutetaan maastoon 20 metrin välein tienra-

kennustöiden yleisen työselityksen mukaisesti. Paaluun merki-

tään paalulukema numeroinnin kasvusuuntaan nähden pienempien 

numeroiden puolelle. 

Haltuun otettava alue, joka ulottuu tavallisimmin noin 1 met-

rin sivuojan takaluiskasta tai leikkauksen ulkoluiskasta ulos-

päin, merkitääri maastoon puupaaluilla, joiden pää maalataan 

siniseksi. Merkintä voidaan tehdä myös maalimerkillä avokal-

lioon tai maakiveen. Sopiva paaluväli on asutuilla alueilla 

ja epätasaisessa maastossa 20 metriä. Tasaisessa maastossa ja 
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asumattomilla alueilla riittää yleensä ko metriä. Olosuhteiden 

niin vaatiessa on paaluväliä pienennettävä jos esim. rakennus, 

erikoisesti varjeltava puu, muu suojeltava maastokohta tai ti-

heä asutus on kysymyksessä. 

Llltännäj.salue merkitään maastoon suunnitelmakartan mukaises-

ti. Alueen kulmapisteet merkitään tavallisimmin 10 cm x 10 cm:n 

tai Ø 10 cm:n puupaaluilla, pituus n. 1,5 metriä, joiden päät 

maalataan siniseksi. Kulmapisteiden välille asetetaan tarpeen 

mukaan n. 1 metrin pituisia rajapaaluja. 

4.3. 	Kuulutus ja todisteellinen tiedotus 

Siitä, millä tiellä tai tieosalla työ on alkanut, on yleisistä 

teistä annetun asetuksen 22 §:n mukaan viimeistään 30 päivän 

kuluessa julkisesti kuulutettava, lomake no 1062, tai annetta- 

va maanomistajalle todisteellinen tieto, lomake no 1061. 

Kuulutus on yleisistä teistä annetun asetuksen 22 §:n mukainen 
todisteellinen tieto maanomistajille töiden aloittamisesta ko. 
tieosalla. 

Kuulutuksessa on mainittava ralcennuskohteen nimi ja kunta, jon-

ka alueella kohde sijaitsee. 

Kuulutuksessa on ilmoitettava tietöiden aloittamisen ajankohta, 

joka on sama kuin haltuunoton päivämäärä. 

Kuulutuksessa voidaan mainita yleisistä teistä annetun asetuk-

sen 67 §:n mukaisesta omaisuuden arviointikatselmuksesta, joka 
toimitetaan joko tietoimituksessa tai piirin toimesta. Katso 

kohta 5 ja  9. 

Lisäksi kuulutuksessa voidaan ilmoittaa myös muita tarpeelli-

siksi katsottavia tietoja. 

Kuulutus on pantava julki vähintään lk vuorokauden ajaksi kun- 
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nan (järjestysolkeuden, maistraatin) ilmoitustaululle ja jul-

kaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä joko yhdessä tai 

useammassa sanomalehdessä. Kuulutus on aina lähetettävä virka- 

kirjeellä tiedoksi, milloin valtio, kunta ja seurakunta omis-

taa tlealueeksi otettavaa maata, sille viranomalselle, jonka 

hallinnassa ko. tila on. Lisäksi kuulutus on lähetettävä pos-

titse sellaiselle toiselle paikkakunnalle asuvalle henkilölle, 

jonka asuinpaikka käy suunnitelmasta ilmi, tai muuten oletetaan 

se yleisesti tiedettävän. On suositeltavaa, että kuulutus lähe-

tetään postitse myös tiedossa oleville muille maanomistajille. 

Suunnitelmakartta on nähtävänä myös piirissä ja työmaatoimis-

tossa. 

Kuulutus on julkaistava kaksikielisissä kunnissa sekä suomen- 

että ruotsinkielisenä. 

Todisteellinen tiedotus töiden aloittamisesta voidaan antaa 

silloin kun on kysymyksessä pieni kohde, jonka alueella on 
vain muutama maanomistaja ja kalkki omistajat ovat tiedossa, 

lomake n:o 1.061. Tiedoksianto viedään asianosaisille henkilö-

kohtaisesti. 
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5. 	TA 67 § 2 MOMENTIN MUKAINEN KATSELMUS 

5.1. 	Yleistä 

yleisistä teistä annetun asetuksen 67 §:n 1 momentin mukaan hal-
tuun otettavan alueen sekä siltä poistettavan rakennuksen, va-

raston, laitteen, kasvavan sadon tai muun kasvillisuuden määrä, 

laatu ja kunto on todettava ja arvioitava pääsääntöisesti tietoi-

mituksessa, jollei alueen luovuttamisesta ja tien tekemisestä 

aiheutuvasta vahingosta ja haitasta suoritettavasta korvauksesta 

ole sovittu. 

TA 67' § 2 momentin mukaan tietyön käyntiinpanon tai jatkamisen 
jouduttamiseksi tai muusta syystä voidaan omaisuuden arviointi- 

katselmus suorittaa myös piirin toimesta. 

Jos kunta on tienpitäjänä, se ei voi toimittaa omaisuuden ar-

viointikatselmusta, vaan katselmus on toimitettava joko tietoi-

mituksessa tai piirin toimesta. 

Ennen katselmusta on haltuunotettava alue merkittävä maastoon 

kohdan k.2. mukaisesti. 

5.2. 	Katselmuksesta tiedottaminen 

Ennen varsinaisen tietyön aloittamista piirin nimeämä katselmus- 

mies julkaisee omaisuuden arviointikatselmusta koskevan kuulutuk-

sen, lomake 1063 niin kuin kuuluttamismenettelystä on kohdassa 

k.3. sanottu. Katselmus voidaan toimittaa samana päivänä kun 
haltuunotto on ilmoitettu tapahtuvaksi. Katselmuksen pidosta voi-

daan ilmoittaa töiden aloittamista koskevassa kuulutuksessa. 

Katselmuksen pidosta voidaan, kun on kysymys pienistä hankkeista 

ja kun kaikkien tilojen omistajat ovat tiedossa, toimittaa asian-

osaisille tiedotus henkilökohtaisesti. Jos tiedotus ei ole todis-

teellinen on asianosaisten oltava paikalla jotta katselmus on 

laillinen. Katselmuksessa on oltava läsnä tielautakunnan puheen-

johtaja ja piirin nimeämä esteetön asiantuntija, mikäli mandol- 
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lista maanmittausinsinööri. 

5.3. 	Katse imuskokous 

Katselmus on aina aloitettava kokouksella, jossa käsitellään ja 

läsnäolijoille selvitetään mm seuraavia katselmukseen ja tien 

rakentamiseen liittyviä asioita: 
- todetaan kokouksen ilmoitustapa, katselmusmiehet 

sekä muut läsnäolijat ja kokouksen laillisuus 

- julki lukemalla suunnitelman vahvistuspäätös, tie- 
päätös, kuulutus ja määräyskirjeet todetaan lailliset 

edellytykset katselmuksen toimittamiselle 

- selvitetään lähemmin katselmuksen tarkoitus 

- selostetaan suunnitelmaan, rakennustyöhön ja sen 

aikatauluun liittyviä asioita 
- selvitetään tiealueella olevan omaisuuden kuten esim. 

kasvavan sadon ja rakennusten poistoon sekä puiden 

kaatoon liittyviä asioita 
- selvitetään työnaikaisten vahinkojen ja tiealueelle 

jäävien kaivojen korvaamiseen liittyviä asioita 

- selostetaan myöhemmin pidettävää tietoimitusta 

- selvitetään edellytykset ennakkokorvauksiin 

- selvitetään halpakorkoisen lainan ja korkotuen saa- 

misen mandollisuudet 

- käydään läpi katselmukseen ja tieasioihin yleensä 

liittyviä tielain ja asetuksen kohtia 

- jaetaan mandollinen informaatioaineisto 
- sovitaan kokouksen jälkeen pidettävän maastokatsel-

muksen ohjelmasta. 

Kokouksessa on oltava läsnä työmaan edustajana joko työpäällik- 

kö tai työmaanpäällikkö ja mikäli mandollista myös suunnitteli- 

ja. 

Kokouksesta laaditaan liitteenä olevan mallin mukainen pöytä- 

kirja, joka yhdistetääri kohdassa 5.k. mainittuun katselmuskir-

jaan. 
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5. k. 	Omaisuuden arviointikatselmus 

Katselmuskokouksen jälkeen pidetään tiealueelie jäävän omaisuu-

den arviointikatselmus. 

Katselmuksesta on laadittava tietoimituksessa tapahtuvaa lopul-
lista arvioimista varten katselmuskirja. 

Katselmuksen havainnot tiealueelle jäävän omaisuuden määrästä, 

laadusta ja kunnosta on pyrittävä merkitsemään katselmuskirjaan 

niin selkeästi ja yksiselitteisesti, ettei tulkinnan varaa jää. 

Tielinja on syytä, varsinkin taajamissa, valokuvata yleiskuvan 
saamiseksi esim. 100 m välein. 

Katselmuskirjaan on syytä merkitä tilan tai alueen omistajan 

tai haitijan nimen lisäksi postiosoite ja paikalla mandollisesti 
olleen edustajan nimi postiosoitteineen. 

Katselmuskirjaan olisi tilakohtaisesti ja mittalinjan paaluluke-

mun sitoen merkittävä sellaisia seikkoja, joiden kirjaaminen 

myöhemmin on mandotonta tai epävarmaa kuten vii jellyn maan osalta 

- ojituksen laatu ja kunto 

- kivisyys tms 

- sadon laatu ja viljelyskasvi 

- montako heinäsatoa on kylvön jälkeen korjattu 

- päisteputket, salaojan laskuaukot ja tarkistuskaivot 
- aidat yms. 

Jos maanornistaja on poistanut ruokamullan pellolta, on se mer-

kittävä katselmuskirjaan. 

Metsämaan osalta olisi merkittävä kuviolttain (metsiköittäin) 

- metsätyyppi 

- puuston ikä, laatu ja hakkuukypsyys 

- tiheysaste 

- puulajisuhteet 

- metsäojitus 



Jos puusto on tiealueelta jo kaadettu, käytetään arvioinnissa 

apuna reunametsikköä tai ylen- ja näkemäalueen kannokkoa. 

Puuston kaatoaika ja kaadon suorittaja on merkittävä muistiin. 

Talmistosta merkltä.än kuvioittain muistiin 

- syntytapa 

- puulaji 

- tiheysluokka 

- valtapituus 

puutarhan osalta olisi merkittävä tiedot puutarhakasvillisuuden 

laadusta ja lästä sekä koristepuista- ja pensaista. 

Tilus- metsä- ja yksityistiet, lilttymät, entisen tlealueen 

leveys, valtaojat, johtoaukeamat yms. alueet on mainittava kat-

selmuskirjassa erikseen. 

ErikoiSarVoa omaavilla alueilla kuten tienpitoaine- esiintymien 

kohdalla voidaan materiaalin määrä tarvittaessa määritellä ti-

lolttain vaaltustulosten perusteella. 

LiitännälSalUeen ollessa kysymyksessä on katselmuskirjaan aiheel-

lista liittää kartta, johon tulisi kuvioittain merkitä tarpeel-

liset tiedot. 

Rakennusmaasta tulisi merkitä muistiin mm katselmuksenaikainen 

käyttötarkoitus. 

Purettavat rakennukset ja laitteet on mitattava, luokiteltava 

ja valokuvattava, ja niistä on laadittava erilliset rakennese-

lostukset. Lomake N:o 1059. 

Rakennuksen tilavuuden tai pinta-alan laskemista varten mitataan 

rakennuksen eri osien kuten esim. asuinkerroksen, ullakkokerrok-

sen, verannan ja kellarin ulkomitat, kellarin lattian yläpinnan 

tai, jos kellari puuttuu, alapohjan alapinnan, yläpohjan yläpin-

nan tai, jos vesikatto liittyy välittömästi yläpohjaan, vesika- 



ton ulkopinnan korkeus. Lämpimät ja kylmät tilat on mitattava 

erikseen. Katso liite N:o 1. 

Rakennuksesta valokuvataan julkisivu ja pääty tai tarvittaessa 

kaikki sivut. Tarpeen mukaan otetaan valokuvia sellaisista yksi-

tyiskohdista, joilla on merkitystä korvausarvolle. Valokuvien 

negatiivit taltioidaan maanlunastusryhmän arkistoon. 

Rakennuksesta laaditaan yksinkertainen piirustus liitteenä ole-

van mallin mukaisesti, liite n:o 2. Piirustuksesta tulee ilmetä 

pohjapiirros kaikista kerrostasoista sekä tilavuuden laskemista 

varten tarvittavat leikkauspiirrokset. 

Erikoisrakeflnustefl arvioinnissa on pyrittävä käyttämään apuna 

asiantuntijoita. 

Laitteiden osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin rakennus-

tenkin osalta. 

Laitteet mitataan ja valokuvataan tarpeen mukaan ja laltteista 

laaditaan erilliset rakenneselostukset. 

Kaivoista, lähteistä ja muista vedenottamoista selostetaan ra-

kentamistapa, mitataan kalvon halkaisija, syvyys, vedenkorkeus, 

selvitetään veden laatu, täydennetään jo suunnitteluvaiheessa 

tehtyjä kaivokortteja, lomake 1066 ja tehdään tarvittaessa vesi- 
tutkimuksia. Katselmuskirjaan merkitään tarvittaessa muistiin 

myös tiealueen läheisyydessä olevat pohjavedenottamot. 

Tiealueen ulkopuolelle jäävistä kaivoista ja vedenottamoista 

lähemmin kohdassa 6.7. 

5.5. 	Katselmuskirjan laadinta ja jakelu 

Katselmuskirja laaditaan liitteenä olevan mallin mukaisesti. 

Katselmuskirjan allekirjolttavat katselmusmies, tielautakunnan 

puheenjohtaja ja esteetön asiantuntija. 



Katselmuskirjan liitteiksi tulevat: 

- suunnitelman vahvistuspätös 

- tiepätös 

- ptökset yksityisteiden järjestelyjen osalta 

- julkipariotodistuksella varustetut kuulutukset 

ja todisteelliset tiedotukset 

- toimituksessa esitetyt valtakirjat yms. 

- rakennusten ja laitteiden rakenneselostukset 

- suunnitelmakartta. 

Katselmuskirjan jakelu: 
- lääninhallitus liitteineen. Katso kohta .k. 

-TVH 
- piirin arkisto 

- maanlunastusryhmä (liitteineen) 

- työpäällikkö 

- työmaanpäällikkö. 

20 
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6. 	KORVAUKSET SEKÄ ENNAKKO- JA JLKITARKKAILUTOIMENPTTEET 

6.1. 	Yleistä 

Tielain 61 §:n mukaan kiinteistön omistajalle suoritetaan kor-

vausta maan luovuttamisesta sekä vahingoista, haitoista ja kus-

tannuksista, jotka aiheutuvat tien tekemisestä ja siihen liit-

tyvistä toimenpiteistä. 

Tielain 80 §:n 5 momentin mukaisesti, milloin asianosaisen oi-

keus korvaukseen on ilmeinen, tienpitäjä vol harkintansa mukaan 

suorittaa ennakkokorvausta, vaikka kyseisen lainkohdan 1 momen-

tlssa mainittua päätöstä ei vielä ole annettu eikä vakuutta ase- 

tettu. 

Jos ennakkokorvaus suoritetaan täytenä korvauksena eli tienpi-

täjä ja luovuttaja sopivat, että määrätty korvaus kattaa kaiken 

syntyneen menetyksen, on kiinteistön omistajilta tai haltijoil-

ta vaadittava aina sitoumus, jossa nämä luopuvat enemmistä kor-

vausvaatimuksista korvatun etuuden osalta, lomake iO6k. Tällöin 

on kysymys sovitusta lopullisesta korvauksesta, joka suorite-
taan ennakolta. Kaikki tielain 62 §:ss korvattavat etuudet voi-

daan periaatteessa kattaa ennakkokorvauksilla aina täyteen kor-

vaukseen saakka. Käytännössä tunnetaan myös erinakkokorvausten 

sekamuotoja, jolloin osa etuuksista korvataan täytenä ja muut 

osittain. Korvaukset voidaan sopia myös kiinteistökaupan muo-

dossa, jolloin tienpitäjä saa luovutettavaan kiinteistöön ornis- 

tusoikeuden. 

Korvaukset tien tekemisestä johtuvista haitoista ja vahingois-

ta määrätään pääasiassa tietoimltuksessa, jossa on mandollisuus 

tilusjärjestelyihin mm. vahinkojen ja haittojen poistamiseksi 

tai vähentämiseksi. Tämä järjestely on ensisijainen, koska se 

johtaa luontaiskorvaukseen. 

Milloin kysymyksessä on huomattava luovutuksen kohde eikä kun-

teistöri omistaja esitä korvausvaatimusta, tienpitäjän on oltava 

hyvin aktiivinen, jotta korvausasiat saadaan hoidetuksi. 
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Korvauskäsittelyä helpotetaan alolttamalla tietoimitus samanai-

kaisesti kuin tien tekeminen. Tietoimituksessa annetaan välipää-

tös niiden tilojen osalta, joista on esitetty ermakkokorvausvaa-

timus. Tietoimituksesta annetun välipäätöksen perusteella tien- 

pitäjä voi sopia maanomistajan kanssa lopulliset korvaukset. Kor-

vausten määrittämiseen saadaan tällöin tukea välipäätöksestä. 

Jos asianosaisen luovuttajan kanssa ei päästä korvaussopirnukseen 

sellaisesta huomattavasta rakennuksesta tai siihen verrattavasta 

omaisuuden osista, jotka on heti tien tekemisen alkuvaiheessa 

poistettava, voidaan toimitusinsinööriä pyytää erottamaan maini-
tut tapaukset erilliseksi tietoimitukseksi, ns. pistetoimituk-

seksi. Lopullinen korvaus määrätään tällöin tietoimituksessa en-

nen omaisuusosan poistamista. 

6.2. 	Korvauskohteet 

Tielain 62 §:n mukaisesti kiinteistön omistajalla on oikeus tä-

män lain mukaan saada tienpitäjältä korvaus 

- alueen luovuttamisesta tietarkoituksiin, lukuun otta-

matta lauttausväyläksi tarvittavaa aluetta 

- vahingosta tai kustannuksesta, joka johtuu siitä, et-

tä tietarkoituksiin luovutettavalta tai luovutetulta 

alueelta joudutaan poistamaan rakennuksia, varastoja 

tai laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta 

kasvillisuutta 

- oikeuden luovuttarnisesta tienpitoaineen ottamiseen 

tai yksityiseen tiehen 

- maasta, joka tarvitaan tien tai liitännäisalueen kui-

vattamiseksi, jollei kysymystä laskuojan tekemisestä 

ole saatettu vesioikeussäädännön mukaiseen käsitte-

lyyn sekä 

- vahingosta tai haitasta, joka muutoin aiheutuu kun-

teistölle tien tekemisestä tai käyttämisestä taikka 

maan ottamisesta tien liitännäisalueeksi tai tällai-

sen alueen käyttämisestä. 
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Korvauskäsittelyä helpotetaan aloittamalla tietoimitus samanai-

kaisesti kuin tien tekeminen. Tietoimituksessa annetaan välipää-

tös niiden tilojen osalta, joista on esitetty ennakkokorvausvaa-

timus. Tietoimituksesta annetun välipäätöksen perusteella tien- 

pitäjä voi sopia maanomistajan kanssa lopulliset korvaukset. Kor-

vausten määrittämiseen saadaan tällöin tukea välipäätöksestä. 

Jos asianosaisen luovuttajan kanssa ei päästä korvaussopimukseen 

sellaisesta huomattavasta rakennuksesta tai siihen verrattavasta 

omaisuuden osista, jotka on heti tien tekemisen alkuvaiheessa 

poistettava, voidaan toimitusinsinöörlä pyytää erottamaan maini-
tut tapaukset erilliseksi tletolmitukselcsl, ns. pistetolmituk-

seksi. Lopullinen korvaus määrätään tällöin tietoimituksessa en-

nen omalsuusosan poistamista. 

6.2. 	Korvauskohteet 

Tielain 62 §:n mukaisesti kiinteistön omistajalla on oikeus tä-

män lain mukaan saada tienpitäjältä korvaus 

- alueen luovuttamisesta tietarkoituksiin, lukuun otta-

matta lauttausväyläksi tarvittavaa aluetta 

- vahingosta tai kustannuksesta, joka johtuu siitä, et-

tä tietarkoituksiin luovutettavalta tai luovutetulta 

alueelta joudutaan poistamaan rakennuksIa, varastoja 

tai laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta 

kasvillisuutta 

- oikeuden luovuttamisesta tienpitoaineen ottamiseen 

tai yksityiseen tiehen 

- maasta, joka tarvitaan tien tai liitännäisalueen kui-

vattamiseksi, jollei kysymystä laskuojan tekemisestä 

ole saatettu vesioikeussäädännön mukaiseen käsitte-

lyyn sekä 

- vahingosta tai haitasta, joka muutoin aiheutuu kun-

teistölle tien tekemisestä tai käyttämisestä taikka 

maan ottamisesta tien liitännälsalueeksi tai tällai-

sen alueen käyttämisestä. 
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6.2.1. Kohteet, joista tienpitäj yleisimmin maksaa ennakkokorvausta 

tai sopii lopulliset korvaukset. 

Yleisimmt korvauskohteet, joista tienpitäjä voi suorittaa en-

nakkokorvausta tai sopia korvaukset luovuttajan kanssa lopulli-

sina korvauksina, ovat 

- tilan luovuttaminen tietarkoituksiiri 

- rakennukset 

- varastot 

- laitteet 

- kasvillisuus 

- oikeuden luovuttaminen tienpitoaineen ottamiseen. 

6.3. 	Asiakirjojen hankinta 

Ennen korvausneuvottelujen aloittamista tulee hankkia asiakir-. 

jat, joista käy ilmi mm. kiinteistön nimi ja RN:o, kiinteistön 

omistaja, kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden haltija, 

kuten nautinta-, rasite- tai muun siihen verrattavan oikeuden 
haltija. 

Yleisimmin tarvittavat asiakirjat 

- virkatodistus, sukuselvitys ja mandolliset valtakirjat 
- jäljennös lainhuutorekisterikortista tai ote lainhuudatus-

asiain pöytäkirjasta 

- maarekisteriote 

- rasitustodistus 

- jäljennös tiluskartasta 

- jäljennökset kauppakirjoista 

- jäljennökset vuokrakirjoista 

- pesänselvitykset yms. 

6.k. 	Korvausten arviointi 

Korvausten arvioinnit kohdistuvat pääasiassa kiinteistöjen 

osien arviointiin, mutta usein joudutaan arvioimaan myös koko-

naisia kiinteistöjä. 
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Kiinteistöjen arvioinnissa käytettäviä menetelmiä ovat kauppa-, 

tuotto- ja kustannusarvomenetelmät sekä niiden erilaiset yhdis-

telmait. 

Kiinteistöistä, joista ennakkoon pyritään sopimaan korvaukset, 

suurimman ryhmän muodostavat asuinkiinteistöt. Arvioinnin koh-

teena olevalle kiinteistölle tai sen osalle voi olla vaikeata 

löytää vertailukohdetta myytävänä olleista kiinteistöistä. 

Kiinteistöjen ärvioinnissa kauppa-arvomerietelmä soveltuu lähin-

nä tonttimaan arviointiin, mikäli tonttikauppoja on alueella 

riittävästi tehty. Tuottoarvomenetelmä soveltuu eräisiin poik-

keustapauksiin, ja molemmat sanotut menetelmät soveltuvat huo-

nosti asuinkiinteistöjen rakennusten ja laitteiden arviointiin. 

Arviointityössä suosi tellaan käytettäväksi summaamismenetelmää, 

jossa tonttimaan arvo määrätään kauppa-arvon perusteella ja ra-

kennusten, rakenteiden sekä laitteiden arvo kustannusarvomene-

telmällä. Arviointitulokset on tarkastettava eri tapauksiin so-

veltuvin keinoin. 

6.11.1. Arviointia koskeva menettely 

Piirin maanlunastusryhrnä laatu korvausarviot niistä kohteista, 

joista kiinteistön omistaja on tehnyt korvausvaatimuksen ja 

joista katsotaan aiheelliseksi maksaa ennakkokorvausta tai sopia 

lopullinen korvaus. Maanlunastusryhmä neuvottelee korvauksista 

kiinteistön omistajan kanssa. Tie- ja vesirakennushallitus pää-

töksellääri lopullisesti hyväksyy korvauksen suuruuden ellei pää-

tösvaltaa ole delegoltu ao. piirille. 

Jos korvauspäätöksen antaa tie- ja vesirakennushalljtus, piiri 

tekee TVH:lle korvausesityksen. Tällöin piirin maanlunastusryh-

mä avustaa TVH:n edustajaa mandollisesti käytävissä korvausneu-
votteluissa. 

6.11.2. Tonttimaan arviointi 

Tonttimaan arvoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

- kaavalliset seikat 

- tonttimaan kysyntä 
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- kauppahintatilastot 

- tie- ja pakkolunastustoimituksissa käytetyt hinnat 

- sijainti taajamaan, vesistöön tai tiestöön nähden 

- tontin koko ja muoto 

- tontin kuntoonpanoaste 

- maaperän laatu 

- kulkuyhteydet 

- kunnallistekniikka 

- rasitteet 

- tontin käyttötarkoitus. 

Tonttimaan yksikköhintoja on aina verrattava po. paikkakunnal-

la laillistuneissa tietoimituksissa vastaavanlalsista alueista 

määrättäessä käytettyihin yksikköhintoihin. 

6.k.3. Rakennusten arviointi 

Rakennusten arviointi suoritetaan rakennuksen tilavuuden tai 

pinta-alan perusteellaKorvaus nykyaikaisista matalamallisista 

rakennuksista, joissa ei oe esim. kellaria eikä käyttöön otet-

tua ullakkotilaa, voidaan arvioida pinta-alan mukaan ja muut 

rakennukset tilavuuden mukaan. 

Rakennuksen tilavuutta tai pinta-alaa laskettaessa on eriteltä-

vä lämpimät ja kylmät tilat, asuinhuoneet, taloustilat, kuistit, 

vilpolat jne. Rakennukselle lasketaan ensin jälleenhankinta-arvo 

eli uudisarvo, josta vähentämällä lästä ja kulumisesta johtuva 

arvoalennus saadaan tekninen nykyarvo eli korvausarvo. 

Rakennuksen tilavuuksien ja pinta-alojen laskernisesta on esi-

merkkejä liitteessä n:o 1. 

Ei ole tarkoituksenmukaista lunastaa koko rakennusta, jos tien 

tekemisen kannalta riittää rakennuksen osan poistaminen ja jos 

toimenpide ei sanottavasti vaikeuta jäljelle jäävän rakennuksen 

käyttöä. Poistettava rakennusosa arvioidaan normaalia arviointi- 

menetelmää käyttäen. Lisäksi arvioidaan jäljelle jäävän raken-

nuksen muutos- ja korjauskustannukSet. 
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Rakennuksen siirtäminen suoja-alueen ulkopuolelle voi tulla ky-

symykseen silloin, kun osa kiinteistöstä lunastetaan ja raken-

nuksen uudelleen pystyttämistä jäännösalueelle on pidettävä tar-

koituksenrnukaisena. Arviointi suoritetaan siirtokustannusten 

mukaan. Poikkeustapauksissa tienpitäjä voi siirtää kevytraken-

teisen, lähinnä jalaksille perustetun, siirtokelpoisen raken-

nuksen. 

Rakennuksen omistajalta on hankittava siirtotyötä koskeva si-

toumus, jossa omistaja luopuu kaikista korvausvaatimuksista ra-

kennuksen osalta. 

6k.3.1. Jälleenhankinta-arvo eli uudisarvo 

Kustannusarvoperiaatetta käytettäessä määritetään ensin raken-

nuksen jälleenhankinta-arvo, mikä tarkoittaa vastaavanlaisen 

rakennuksen rakentamiskustannusta arvioimisen ajankohtana. 

Rakennusten jälleenhankinta-arvori laskemista varten ovat TVH, 

vahinkovakuutusyhdistys, maatilahallitus ja asuntohallitus jul-

kaisseet ohjetaulukoita. 

Laskettaessa jälleenhankinta-arvoa TVH:n taulukoiden perus-

teella määritellään ensin rakennusoslen yksikköhinnat kuutio-

ja/tai neliömetriä kohden. 

Laskemalla yksikköhintojen perusteella saadut rakennusosien ja 

erikoislaitteiden arvot yhteen saadaan koko rakennuksen jäi-
leenhankinta-arvo. 

Kun on kysymyksessä rakennus, jonka todelliset rakennuskustan-

nukset ovat tiedossa, voidaan jälleenhankinta-arvo eli uudis-

arvo määrätä tämän perusteella ottamalla huomioon rakennuskus-

tannusindeksin muutos. 

6. 1L3.2. Ikäalennus 

Ohjetaulukoiden mukaan ikäalennus suoritetaan %.-ssa jälleen-

hankinta-arvosta. Ikäalennus riippuu paitsi rakennuksen lästä 

ja käyttötarkoltuksesta myös sen hoidosta ja kunnosta. Lisäksi 

on otettava huomioon mandollinen toiminnallinen vanhentuminen, 
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siis se, että vanha rakennus ei suunnittelultaan ja varusteta-
soltaan vastaa ajan vaatimuksia. 

Jos rakennuksessa on sen valmistumisen jälkeen tehty pe-
ruskorjaustöitä, on ikäalennusta harkinnan mukaan pienennettä-
vä. Ikäalenruksen pienentämisen määrä riippuu tällöin siitä, 
missä määrin suoritettujen töiden on arvioitu lsänneen raken-
nuksen jäljellä olevaa taloudellista käyttöaikaa. 

6.4.3.15. Tekninen nykyarvo 

Kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään ikäalennus, saadaan 
rakennuksen teknillinen arvo arviointihetkellä. Tekninen 
ja taloudellinen nykyarvo vastaavat toisiaan silloin, kun ra-
kennus on uusi tai uudenpuoleinen ja se on tehty nimenomaan 
kysymyksessä olevaa tilan tarvetta varten. Milloin rakennus 

on vanha tai vanharipuoleinen sekä lisäksi epäkäytäririöllinen 
tai tilan kannalta väärin mitoitettu, on taloudellinen nykyarvo 
teknistä arvoa pienempi. 

Käytännön arviointityössä on rakennuksen teknillinen arvo hy-
väksytty rakennuksen korvausarvoksi. 

6.4.4. Laitteiden arviointi 

Erillisiä rakenteita, laitteita ja varusteita arvioitaessa on 
selvitettävä, mitkä niistä kuuluvat kiinteistöön ja mitkä ovat 
jonkun muun omaisuutta. 

Erikseen arvioitavia laitteita ovat mm. lipputanko, vaatteiden 
kuivatus- ja tuuletustelineet, erillinen pihavalaistus, erilli-
nen ulma-allas, suihkukaivot, laiturit, aita- ja porttiraken-
teet jne. Kaikki tällaiset varusteet voidaan arvioida kustan-
nusarvon perusteella vähentämällä iästä ja kunnosta johtuva 
arvonalennus. Näitä korvattaessa on ensin tutkittava rakentei-
den ja laitteiden siirtomandollisuus. 

Kaivot, vesijohdot, salaojat, saostuskaivot ja viemäriputket 
arvioidaan kustannusarvon mukaan. 



Mikäli vesijohtoverkostoon liittyminen on mandollista, on siitä 

aiheutuvat kustannukset kalvon korvausta arvioitaessa tutdttava. 

6.k.5. 	Kasvillisuuden arviointi 

Erityiseen hoitoon otetuista istutetuista ja luonnonvaralsista 

puista sekä pensaista korvaus arvioidaan kpl-hintojen mukaan. 

Kukkaistutuksista yms. korvaus arvioidaan m2-hintojen mukaan. 

Kasvillisuuden korvausarvon määräämisessä suositellaan käytet-

täväksi tietoimituksissa yleisesti noudatettuja hintoja. 

6.k.6. 	Yhteenveto korvauksista 

Kun klinteistön luovuttama maa-alue, rakennukset ja muut omalsu. 

osat on arvioitu, saadaan korvausarvo osien summana. Ellei tien 

tekeminen ole aiheuttanut multa haitta- yms. korvauskohteita, 

vastaa edellä mainittu summa lopullista eli täyttä korvausta. 

6.5. 	Sähkö- ja puhelinjohtojen siirtokustannukset 

Tien tekemisen yhteydessä joudutaan suorittamaan sähkö- ja puhe-

linjohtojen siirto- ja muutostöitä. 

Sähköjohtojen osalta todettakoon, että sähkölaitoksista annetun 

lain (As.kok.167/28) 17 §:n mukaan sähkölaitoksen on tehtävä 
tällaiset työt ja TVH:n on korvattava siirtokustannukset. 

Yksityisen puhelinlaltoksen velvollisuutena on samaten siirtää 

ja poistaa tietyön esteenä olevat johdot. Vuonna 1886 annetun 

ja vieläkin voimassa olevan lainsäännöksen mukaan yksityisellä 

puhelinlaitoksella ei ole tällaisesta johtojen siirrosta oikeut-

ta vahingonkorvaukseen. (Julistus niistä ehdoista, joilla tele-

foonijohtoja saadaan maahan asettaa ja käyttää 23.12.1886). 

Posti- ja lennätinlaitoksen hallinnassa olevien puhelin- ja len-

nätinjohtojen siirrosta aiheutuvat kustannukset sensijaan suori-

tetaan työmäärärahoista (Liikenneministeriön päätös 856/ 1 2/72/ 

10.5.1973). 
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Käytännössä sähköjohtojen siirtotyöt suoritetaan TVH:n ja Suo-

men Sähkölaltosyhdistys r.y:n laatimien ohjeiden mukaisesti 

(TVH:n julkaisu n:o 2.3k2/75)  sekä puhelinhinjojen siirtotyöt 

TVH:n, posti- ja lennätinhalhituksen ja Puhelinlaitosten Liit-

to ry:n laatimien ohjeiden (TVH:n julkaisu n:o 2.3 246/7k) edel-
lyttärnählä tavalla. 

6.6. 	Työnaikaisten vahinkojen korvaaminen, ennakko- ja jälkitarkkal- 

1 ut oi me np i teet 

6.6.1. 	Työnalkalset vahingot ja niiden selvittely 

Työnaikaisla vahinkoja, joita on aiheutettu vahvistetussa suun-

nitelmassa tienpitäjän käyttöön varattujen alueiden ulkopuolel-

la, ovat esimerkiksi 

- räjäytystöiden aiheuttamat vahingot rakennuksille, puustolle 

ja maapohjalle 

- tiivistystöiden aiheuttamat vahingot rakennuksille ja lait- 

teille 

- tiealueen ulkopuolella olevien tilusteri käyttämisestä aiheutu-

neet vahingot 

- liettymisestä tms. aiheutuneet vahingot. 

Työn tekemisestä välittömästi aiheutuneet yllä luetellut ja 

niihin verrattavat vahingot on aina pyrittävä korvaamaan jo tie- 

työn aikana heti niiden tapanduttua lomaketta 1065 käyttäen ei-
kä niitä saa jättää tietoimituksessa ratkaistaviksi. Vahinkojen 

toteaminen tietoimituksessa, joka useinkin pidetään vasta pitkän 

ajan kuluttua tien valmisturnisesta, saattaa tuottaa vaikeuksia 

asianosaisille. 

Korvauksena käytetään joko rahakorvausta tai, milloin se on 

mandollista ja tarkoituksenmukaista, vahingoitetun omaisuuden 

korjaamista tai entiseen tilaan saattamista. Jos korvauksista 

kiinteistön omistajan kanssa ei päästä sopimukseen, on vahinko-

jen selvittelytyössä käytettävä apuna esteettömiä asiantuntijoi-

ta. 

Työn valmistuttua on mandollisuuksien mukaan pyrittävä selvittä-

mään tien varrella ja tlenpitoaineen ottopaikoilla tilakohtaises- 

ti kiinteistön omistajain kanssa mandolliset vahingot edellä 
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mainittua lornaketta 1065 käyttäen. Jos tienpitäjä on korjannut 
työsuorituksena aiheuttamansa vahingon, se on merkittävä lomak- 

keelle. 
Vaikka tietyön aikana ei olisi aiheutettukaan vahinkoja, on lo-

make silti täytettävä. 

6.6.2 	Urakoitsijan aiheuttamien työnaikaisten vahinkojen, haittojen 

ja kustannusten selvitykset. 

Urakoitsi Jan on kiinteistöjen omistajain kanssa selvitettävä 

urakkaosuudellaan tilakohtaisesti työnaikaiset vahingot, haitat 

ja kustannukset lomakkeella n:o 1069. 

6.7. 	Ennakkotarklcailutolmenpiteet 

6.7.1. 	Tien suunnitteluun liittyvät toimenpiteet 

Tien läheisyydessä sijaitsevien kaivojen kuivumisesta, veden ii-
kaantumisesta ja kaivojen viotturnisista esitettyjä korvausvaati-

muksia epäillään usein aiheettomiksi. Kiinteistöjen omistajain 

oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että tielinjan ja tien-
pitoaineen ottopaikkojen läheisyydessä olevat kaivot Ja talous- 

käytössä olevat lähteet tutkitaan Jo suunnittelun yhteydessä 

täyttämällä kaivokortti, lomake n:o 1066. Vedenkorkeushavainnot 
on pyrittävä toteamaan usean kerran eri vuodenaikojen ja yleensä 

erilaisten vesiolojen aikana. 

Siltä varalta, että veden laatu sattuisi muuttumaan tietyön vuok-

si, tutkitaan kaivon veden laatu. Vesinäytteet voidaan tutkitut-

taa VTT:ssä, vesiplirin vesilaboratoriossa yms. laitoksissa. 

Näytettä otettaessa on noudatettava tutkimuslaitoksen antamia oh-

jeita. 
Tutkimuslaitos täyttää vesianalyysilomakkeen, joka liitetään 

kalvokorttiin. 

Suunnittelutyön päätyttyä kaivokortit liitteineen tulee toimit-

taa maanlunastusryhmälle. Jäljennös vesianalyysistä on toimitet-

tava kaivon omistajalle. 

6.7.1.1. 	Tiealueelta poistettavien rakennusten selvitykset 

Tiealueelta poistettava rakennusomaisuus korvataan yleensä ennen 

sen poistamista. Korvauskohteiden arvioimista nopeutetaan, jos 

tiesuunnitelmaa laadittaessa tiealueelta poistettavat rakennuk-

set mitataan ja piirretään sekä laaditaan kiinteistö- ja rakeri- 
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neselostus lomake n:o 1059  kohdassa 5.k. annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Piirin maanlunastusryhmä antaa asiantuntija-apua 

rakennuksia koskevien selvitysten laatimisessa. 

6.7.2. 	Työn aloittamiseen liittyvät toimenpiteet 

Ennen tien tekemisen aloittamista on työmaan läheisyydessä si-

jaitsevien rakennusten, rakenteiden ja laitteiden kunto ja mah-

dolliset vauriot tutkittava ja havainnot merkittävä mandollisim-

man tarkasti katselmuskirjaan. Kiinteistön omistajan läsnäolo 

katselmuksessa on välttämätön. 

Rakennusta koskevassa katselmuksessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota rakennuksen perustukseen, savupiippuun, palomuuriin, 

lämmitysuuneihin, seinärakenteisiin, ikkunoihin, vesikattoon 

yms. rakenneosiin. Kaikki pienetkin halkeamat sekä muut vauriot 

on syytä tarkasti merkitä muistiin (vaurioiden sijainti, laatu, 

halkeaman leveys, pituus yms.). Tarpeen vaatiessa voidaan koh-

teet valokuvata. 

Työmaan läheisyydessä sijaitsevista kaivoista täytetään kaivo- 

kortit, ellei niitä ole täytetty jo suunnitelman laatimisen yh-

teydessä kuten kohdassa 6.7.1.  on lähemmin selvitetty. 

Yksityistien käyttöönottokatselmuksen osalta viitataan kohtaan 
7.8.1. 

Katselmuksen kohteen mukaan voidaan puolueettomina asiantunti-

joina käyttää kunnan rakennus-, palo-, tai tieviranomaisia. 

1 6.8. 	Jälkitarkkailutoimenpiteet 

Jos vaatimuksia esitetään suoritetaan rakennusten, rakenteiden 

ja laitteiden jälkitarkastus, jolloin selvitetään työn aiheutta-

mat vauriot. Ennakkotarkastusta koskevasta katselmuskirjasta 

saadaan selville vauriot, jotka ovat olleet ennen työn aloitta-

mista. 

Kaivojen vedenpinnan korkeuksia on seurattava tien tekemisen 
aikana. 

Työn päätyttyä. kaivojen veden laatu on tarvittaessa uudelleen 
tutkittava. 

Yksityistien jälkitarkastuksen osalta viitataan kohtaan 7.8.2. 
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7. 	TIENPITOAINEEN HANKINTA 

7.1. 	Määrärahat 

Tie- ja vesirakennuslaltos hankkii toiminnassaan tienpitoainet-

ta eri puolilla valtakuntaa. Hankintaa on suoritettu rakennus- 

ja kunnossapitomäärärahojila sekä maantie- ja palkallistie-

alueiden lunastamiseen tarkoitetulla määrärahalla. Rakennus- 

ja kunnossapitomäärärahoja käytettäessä hankinnat tapahtuvat 

sopimusperusteisesti ja ratkaisu tienpitoaineen hinnasta tapah-

tuu piirissä tai työmaalla. Lunastamismäärärahan käyttö perus-
tuu pääsääntöisesti niihin korvausratkajsujhjn, joita tietolmi-
tuksissa tehdään. Lunastamismäärärahaa käytetään myös tutkittu-

jen tienpitoaine-esiintymlen sopimuksenvaraiseen ostoon tai 
vuokraukseen. 

7.2. 	Ohjeet tienpitoaineideri hankinnasta 

Lunastusoikeuden, jollainen esim. tieoikeus on, ulottuvuutta 

ja laajuutta harkittaessa on yksityisomistusoikeutta rajoitta- 
ylen säännösten osalta käytettävä suppeaa tulkintaa. Esim, tie- 

oikeuteen sisältyy ainoastaan se valta, joka laissa tai asetuk-
sessa on nimenomaan myönnetty. 

Rajoltettuun k-m3  tai i-m3  -määrään vhvistnst 

tienpitoaineen ottopaikasta (TL 26 § J4 mom., TL 30 § 
2 mom. ja TA 314 § 2 mom.) ei tienpitoainetta saa 
käyttää muuhun tarkoitukseen kuin tiesuunnitelmassa 

tai lääninhallituksen päätöksessä on määrätty ja 

vahvistettu. Tämän vuoksi edellytetään tierisuunnit-

telulta, että suunnitelmissa otetaan tarvittaessa 

huomioon myös kunnossapidori tarpeet ja että sanottu 

seikka otetaan huomioon suunnitelmaa vahvistettaes-

sa. Alueen omistajalla ja sillä, jolle hän antaa 

siihen luvan, on samanaikaisesti alueeseen rinnak-

kainen otto-oikeus, jollei rinriakkaista otto-oikeut-
ta nimenomaan ole kumottu. 
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- Liitännäisalueeksi vahvistetusta tienpitoaineen 

ottopaikasta (TL 3 § 2 mom., TL 30 § 1 mom. ja 
TA 33 §) ei myöskään saa käyttää. tienpitoalnetta 
muuhun tarkoitukseen kuin tiesuunnitelmassa tai lää-

ninhallituksen päätöksessä on edellytetty. Tämän 

vuoksi tulee liitännäisaluesuunnitelmassa mainita 

kaikki alueen käyttötarkoitukset. 

TVH:lla on käytettävissään olevan määrärahan puitteissa mah-

dollisuus ostaa tai vuokrata tienpitoaineen ottopaikkoja. Teh-

täessä esityksiä TVH:lle tällaisten alueiden hankkimisesta on 

mandollisimman tarkoin selvitettävä ainakin seuraavat seikat: 

- ohjeiden mukainen kartta ottopaikasta polkkileik-

kauksineen ja asiakirjoineen. Katso TV}I:n julkaisu 

n:o 2660 Maarakennusalan tutkimus- ja suunnittelu- 

ohjeita osa III. 
- kolme karttaa alueesta kauppakirjaa tai vuokrasopi-

musta varten 

- tienpitoaineen laatu, käyttökelpoisuus ja määrä 

tutkimustuloksiin perustuen 

- tlenpitoaineen käyttötarve rakennus- ja kunnossa-

pitotoimialoilla 

- liikenneyhteydet, ajomatkat käyttökohteisiin sekä 

pääsy alueelle 

- arvioitu käyttöaika 

- käyttöenergian saanti alueelle 

- tiedot alueen puustosta, rakennuksista, rakenteis-

ta ja laitteista sekä menettelytapa niiden suhteen 

- aluekohtaiset rasituskysymykset, kuten kaavalliset 

rajoitukset, rajat ja rajamerkit, määräalojen kau-

pat, muut vuokrasopimukset, rasitetiet, vedenotta-

moiden tms, suoja-alueet, pohjaveden pinnan kor-

keus, maisemointikustannukset, reuriojen luiskaami-

sen aiheuttama tienpitoaineen käytön rajoltus tai 

altaaminen ja aidan myöhempi kunnossapito, yksi-

tyisteiden parantamis- ja kunnossapitokustannukset, 

käyttökorvaukset sekä luonnonsuojelun asettamat 

rajoitukset. 



- tiedot hintatilastosta 

- alueen laskennallinen hinta 

- ehdotettu kokonaishinta, k-m 3  ja i-m 3-hinta sekä 
m2 -hlnta 

- mandollinen muu alueen teknistä käyttökelpolsuutta. 

ja hankinnan edullisuutta osoittava selvitys 

- hankkimistapa (kiinteistökauppa tai vuokraus) 

- alueen velkarasitukset (rasitustodistus 

- alueen yksilöinti (maarekisteriote' 

- omistussuhteet (omistajan lainhuuto, virkatodistus, 

ote kaupparekisteristä). 

Myös piiri voi käytettävissään olevien märärahojen puitteis-

sa vuokrata tienpitoalneen ottopaikkoja, jos kulloinkin 

on kysymyksessä enintään yhden hehtaarin alue.Vuokrausta 

selvitettäessä on hankittava edellä mainitut tiedot. 

Tienpitäjä on TL 67 §:n 2 momentin perusteella oikeutettu saa-
maan metsähallituksen hallinnassa olevasta valtion maasta itse 

tienpitoaineen korvauksetta riippumatta siitä onko oikeus saa-

tu TL 29 § tai 30 § säännösten mukaisesti tai sopimusteitse. 

Jos metsähallitus huolehtii tienpltoaineen luovuttamisesta ai-

heutuvista toimenpiteistä, se on oikeutettu sellaiseen kor-

vaukseen, josta metsähaliitus ja tienpitäjä keskenään sopivat. 

Pakkolunastuksella hankittuihin liltännäisalueisiin valtiolla 

on omistusolkeus, joten niitä ei vapaaehtoisin suostumuksin voi 

luovuttaa ilman valtioneuvoston suosturnusta. Tietoimituksessa 

tienpitäjän esityksestä voidaan kuitenkin tällainen liitänriäls-

alue tilusjärjestelyssä vastikemaana siirtää viereiseen tilaan. 

Tietoimitusmenettelyllä hankittuihin liltännäisalueisiin 

TVH:lla on ainoastaan tieoikeus ja TVH vol lakkauttaa ne pää-

töksellään, jolloin tieolkeus lakkaa ja alueen omistaja saa 

alueen hallintaansa täysin omistusoikeuksin. Tieoikeus ei lak-

kaa käyttämättömyyden tai tarpeettomuuden perusteella, kuten 

on laita varsinaisen tiealueen osalta, vaan tarvitaan aina joko 
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TVH:n päätös tai nimenomainen maininta siihen uuteen suunni-

telmaan, jossa samalla määrätään vanha tie lakkautettavaksi. 

7.3• 	Tienpitoaineen yksikköhintaan vaikuttavat 

- laatu, esim, sora tai pengermaa, hiekka tai seu-

lottava hiekka 

- kysyntä, esim. syrjäinen alue tai asutuskeskuksen 

läheisyydessä oleva alue 

- tarjonta, esim, paikkakunnalla puute ko. laadusta 

tai runsaasti saatavilla 

- käyttömäärä, esim. vähäiset, satunnaiset käytöt tai 

TVL:n käyttömäärät (paljousalennus) 

- ottosyvyys ja -tapa, esim. matala esiintymä tai sy-

vä esiintymä, kerroksellisuus 

- eslintymän sijainti, esim. TVL:n tutkima syrjäinen 

esiintymä tai käytössä oleva eslintymä 

- aluekustannukset, esim, tutkiminen, raivaus, pinta- 

maan poisto, ottopaikan avaus, väippäys ja seulon-

nat, ylisuurien kivien ja jäätyneen pintamaan pois- 
siirto, tien teko ja kunnossapito, ottopaikan kui-

vatus ja käytön päätyttyä maisemointi ekä luiskiin 

käyttämättä jäävä tienpitoaine. 

7,4. 	Laskennallinen hinta 

Lunastettavan tienpitoaineen ottopaikan tai käytetyn tien-

pitoaineen korvaus lasketaan yleensä tuottoarvon mukaan. Täl-

löin voidaan korvausta laskettaessa käyttää kaavaa A. Wiiala: 

Pakkolunastus- ja tilikorvaukset, maanjaon arvioimisoppi II, 

sivu 13. 

T = t . 1,0 n - 	, jossa 
n 

1,0 p . O,Op 

T = tuottoarvo 

t = vuotuinen tuotto 

p = korkoprosentti, yleensä 5 
n = tuoton vuosien lukumäärä 
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tuottoarvokerroin 1,0 p 	- 1 saadaan seuraavasta taulukosta: 

1,0 pr 	• 0,Op 

Vuosien Korkoprosentti (p) 	Vuosien Korkoprosenttl (p) 
6 lukumäärä (n) 	4 5 6 	lukumäärä (n) 	4 5 

1 0,96 0,95 0,94 17 12,17 11,27 10,48 
2 1,89 1,86 1,83 18 12,66 11,69 10,83 

3 2,78 2,72 2,67 19 13,13 12,08 11,16 
4 3,63 3,55 3,47 20 13,59 12,46 11,47 

5 24,45 4,33 4,21 25 15,62 14,83 12,78 
6 5,25 5,08 4,92 30 17,29 15,37 13,76 

7 6,00 5,79 5,58 35 18,66 16,37 14,50 
8 6,73 6,46 6,21 40 19,79 17,16 15,05 
9 7,41 7,11 6,80 45 20,72 17,77 15,46 

10 8,11 7,72 7,36 50 21,48 18,25 15,76 
11 8,76 8,31 7,89 60 22,62 18,93 16,16 
12 9,39 8,86 8,38 70 23,39 19,34 16,39 

13 9,99 9,39 8,85 80 23,92 19,60 16,51 
14 10,56 9,90 9,30 90 24,27 19,75 16,58 

15 11,12 10,38 9,71 100 24,50 19,85 16,62 
16 11,65 10,84 10,llyll. 100 25,00 20,00 16,67 

Laskettaessa selvitetään 

1. mikä on ollut kiviaineksen vuotuinen menekki alueelta tei-

den kunnossapitoon, kunnalle, yksityisille, rakennusilik-
keille yms. lunastuksen aiheuttaneita hankkeita lukuun otta-

matta 

2. lähistöllä tai ko. alueella vallitseva kiviaineksen hinta-

taso. Määritellystä yksikköhinnasta tulee vähentää maan-

omistajan kulut, jolloin saadaan kiviaineksen puhdas tuot-

to kuutiometriä kohti 

3. vuotuinen puhdas tuotto saadaan kertomalla vuotui'en menek-

ki puhtaalla tuotolla 

4. paljonko ko. alueelta TVL tulee tienpito.netta käyttämään 

tai paljonko sitä on jo käytetty 
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5. myyntiaika eli tuoton vuosien lukumäärä;saadaan jakamalla 

käytetyn tlenpitoalneen määrä vuotuisella menekillä 

6. kiviaineksen tuottoarvo;saadaan kertomalla vuotuinen puhdas 

tuotto tuottoarvokertoimella. 

Esimerkki 

Vuotuinen myynti alueelta muille 5 000 i-m3/v 

Myyntihinta 80 p/i-m 3 , omistajan kulut 40 p/i-m3, puhdas tulo 
40 p/i-m3  

Vuotuinen puhdas tuotto 5 000 i-m3  . 40 p/i-m3  = 2 000 mk 
TVL käyttänyt alueelta 100 000 i-m 

Myyntialka olisi ollut 100 000 1-m3/ 000 i-m3/v = 20 v 

Tuottoarvokerroin taulukosta = 12,46 

Käytetyn tienpitoaineen tuottoarvo T = 2 000 mk . 12,46 = 

24 920 mk eli 24 920 mk/lOO 000 i-m 3  = 24,92 p/i-.m3 . 

Maanomistajan kuluja voivat olla esim. esiintymän tutkiminen, 

tien tekeminen, arvopuun poisto, pintamaan poisto, ottopaikan 

avaus, kuormauskustannukset, jäätyneen maan räjäytykset, välp-

päys ja seulonnat, ylisuurlen kivien ja jäätyneen pintamaan 

poissiirto, ajon valvonta (ylösotto), tien ja ottopaikan kunnos-

sapito, kuljetusmaksut toisen yksityistien käytöstä, aitaukset, 

ottopaikan kuivatus, loppuluiskaukset ja metsittäininen. 

Tienpitoainetta sisältävä alue ostetaan aina m2-hinnalla, vaik-

ka alueen enimmäistarjous olisikin laskettu tienpitoaineen m3- 

määrän mukaan. m2-hintojen vertailu on lähinnä kontrollikeino 

muihin aluekauppoihin ja m3-hintoihin nähden. Jos aluekauppaan 
sisältyy varsinaisen tienpitoaineen ottoalueen lisäksi mm. ki-

viaineksen varastoiniis-, murskauslaltoksen yms. alue, on hintaa 

määriteltäessä laskettava alueen arvo kuvioittain. 

7.5 
	

Tienpitoaineen käytössä on huomattava, että 

- ennen käytön aloittamista on alueen rajat ja tilojen 

rajat selvennettävä maastossa 
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- alue on pintavaaittava, jos alueella on useita ti-

lusrajoja. Käytetyt tienpitoaineen määrät on las-

kettava tilolttain pintavaaitusten perusteella. Mää-

rät on lisäksi jaoteltava maalajeittain joko kuor-

mieri ylösoton tai pintavaaitusten perusteella. Käy-

tetyt määrät Ilmoitetaan piirin maanlunastusryhmäl-

le lomakkeella n:o 1058 
- alue on ralvattava käytön edistymisen mukaisesti, 

jotta vältyttäisiin turhilta ralvauksilta 

- kaadettava puusto on tiloittain kasattava niin etääl-

le alueesta, että puu säilyy sahauskelpoisena 

- käytön edistyessä on tarkoin otettava huaidoon tilojen 

rajat, jotta I-m3-mitoin Ilmoitetuista käyttömääris-
tä tulisi tilolttain tarkkoja 

- jyrkkien rintausten kohdat kaikilla TVL:n käyttäniil-

lä tienpitoalneen ottopaikoilla pidetään aidattuina 

(vähintään 1 lanka) tai reunat luiskattuina ohjeiden 

mukaisesti 
- vaikka jokin rintauksen kohta käytön jälkeen maan-

omistajan tolvomuksesta jätetään luiskaamatta, on 

tämäkin kohta TVL:n toimesta aidattava ja maanomis-

tajalta saatava allekirjoltus sltouinukeeen, jossa 

hän sitoutuu vastaamaan aidan myöhemmästä kunnossa-

pidosta ja mandollisista vahingoista. Lomake n:o 

1068. 

7.64 	Tienpitoaineen hankinta tielinjan ulkopuolelta 

Hankinta 

1. Otto rajoitettuun 
määrään määrätyltä 
alueelta 

Hankintaoi keus 

Vahvistettu tiesuunni-
telma ja tiepäätös 
tai lääninhallituksen 
päätös TL 26 § ja 30 § 
(Omistajalla tai hänen 
osoittamallaan säilyy 
tienpitoalneen käyttö- 
oikeus.) 

Korvausten maksutapa 

Korvaukset määrätään 
tietoimituksessa ja 
maksetaan maanlunastus-
määrärahoista. 
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2. Liitännäisalue 
- aikaisemmin lunas-
tettu 
- uusi liitännäis-
alue, joka sisältyy 
ko. tien suunnitel-
maan 

3. Sopimusalue 
- pitkäaikainen 
(piirin) sopimus 
- yhtä työmaata var-
ten tehty sopimus 

5. TVL:n omistama rekis-
teritila 

6. Suostumukseeri perus-
tuva hankinta 

Tieoikeus alueeseen jo 
hankittu. Vahvistettu 
tiesuunnitelma ja tie- 
päätös tai lääninhalli-
tuksen päätös TL 3 §, 
26 § ja 30 §. 

Kiinteistön omistajan 
kanssa tehty vapaaeh-
toinen sopimus määrä-
ajaksi 

TVL on ostanut määrä- 
alan kiiriteästä kaup-
pahinnasta ja alue ero-
tetaan tai on erotettu 
itsenäiseksi tilaksi 

Kiinteistön omistajal-
ta on saatu TL 25 §:n 
mukainen kirjallinen 
suostumus tienpitoal-
neen otosta tietyltä 
alueelta tletoimituk-
sessa määrättäviä. kor-
vauksia vastaan 

AIkaisemmin lunastetus-
ta liitännälsalueesta 
ei korvauksia makseta. 
Jos kysymyksessä on uusi 
littännälsalue, määrätään 
korvaukset tietoimituk-
sessa ja maksetaan maan-
lunastusmäärärahoista. 

Yksikköhinta sovittu 
sopimusta tehtäessä 
ja maksut suoritetaan 
työmäärärahoista 

Tarjouksiin perustuva 
maksu suoritetaan työ- 
määrärahoista 

Kauppahinta on maksettu 
maan 1 una st usmääräraho 1 sta 
kauppaa tehtäessä tai 
sopimuksen mukaan 

Korvaukset määrätään 
tietoimituksessa ja mak-
setaan maanlunastusmää-
rärahoista 

)4 •  Tarjouksiin perustu- Hankintasopimus 
va tienpitoaineen 
hankinta 

7. Metsähallituksen 
hallinnassa olevat 
alueet 

Vahvistettu tiesuunni-
telma ja tiepäätös, 
lääninhallituksen pää-
tös tai metsähallinnon 
piirikuntakonttorin 
kanssa tehty kirjallinen 
tienpitoalneiden käyttö- 
ja otto-oikeuden sopimus 
tietyltä alueelta. 

Tlenpitoalne saadaan 
Ilman korvausta. 

7.7 	Tienpitoaineen hankinta tielinjalta 

Jos tielinjalia leikkauksessa on huomattava määrä tien pääl-

lysrakenteeseen kelvollista soraa tai hiekkaa, voidaan tiealuees-

ta tjetojmjtuksessa määrätä korotettu korvaus. Lelkkauksesta 

käytetyn materiaalin laatu voidaan j1keenpäIn selvittää tutki-
musaikalsista seulonta ym. tuloksista sekä työnaikalsista massan-

siirtosuunnitelmista ja laaduntarkkailun tuloksista. 
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7.8. 	Kulkuyhteydet 

Korvaus kulkuyhteydestä suunnitelman mukaiselle vahvistetulle 

tienpitoainecn ottopaikalle voidaan jättää tietoimituksessakin 

ratkaistavaksi. Kulkuolkeus sopimuspohjaiselle tienpitoaineen 

ottopaikalle on sovittava. Lomakkeet n:o 1067 ja n:o 1088. 

Korvaus kulkuyhteydestä tilalle, jolta tienpitoalnetta otetaan, 

sisällytetään yleensä tienpitoainekorvaukseen. 

7.8.1,. Yksityistien alkutarkastus 

Ennen yksityistien käyttöä on suoritettava alkutarkastus, jonka 

pöytäkirjaan on merkittävä selvitys 

- yksityistien, siltojen, rumpujen ja ojien kunnosta 

- mandollisesti rakennttavista sivuuttamispaikoista 

- tien leveydestä ja mandollisesta tien levittämisestä 

- mandollisesta tien, siltojen ja rumpujen vahvistami- 

sesta 

- mandollisesta tien kunnostamisesta käytön jälkeen 

- mandollisesta käytön korvaukssta. 

7.8.2. Yksityistien lopputarkastus 

Lopputarkastuksen pöytäkirjaan on merkittävä selvitys 

- tien, siltojen, rumpujen ja ojien kunnosta 

- maksetuista korvauksista 

- mandollisten vaurioitten korvauksista 

- tien vastaanotosta allekirjoituksin. 

	

7.9. 	Hintatilasto 

Maanlunastusryhmän tulee pitää piirinsä alueella tehtävistä 

tlenpitoaineen ostosopimuksista hintatilastoa. Tällaiseen ti-

lastoon kerättäköön tiedot myös tietoimituksista. 

Maanlunastusryhinän tulee tilastoa varten saada jäljennös kai-

kista kunnossapito- ja rakennustoimialojen tienpitoaineen osto- 

sopimuksista heti sopimuksenteon jälkeen. 



	

7.10. 	Toimialojen yhteistoiminta 

Ennen maanomistajan kanssa tapahtuvaa tienpitoaifleefl yksikkö-

hintaneuvottelUa tulee kunnossapito- ja rakennustoimialOiefl 
ao. henkilöiden neuvotella maanlunastusryhrnän kanssa yksikkö- 

hintaan vaikuttavista seikoista. 

	

7.11. 	Tienpitoaifleefl ottopaikan turvallisuus 

Otettaessa tienpitoainetta teiden varsilta on valvottava, ettei 
yleisen tien suoja-alueelle muodostu sellaista kuoppaa tai sy-

vännettä, josta voi olla vaaraa liikenteelle tai tien säilymi-

selle, TL 55 . Rikoslain k luvun 11 §:ssä on määrätty rangais-
tavaksi kulkijain turvallisuutta vaarantavan kuopan suojaamatta 
jättäminen. Vastaava säännös on 1.6.1928 annetun maaseudun ylei- 

sen järjestyssäännön 13 §:ssä. 

TVH:n määräyksestä on kaikilla tlenpitoaineen ottopaikoilla käy-

tettävä Sora- ja täytemaakuoppien työturvallisuusohjeita -julis-

tetta TVH n:o 1436/197k. Se on sijoitettava sellaiseen paikkaan, 

että se on kaikkien työntekijöiden nähtävissä. Tarvittaessa on 

käytettävä useita julisteita. 

TVH on myös laatinut ohjeet työn järjestelyistä ja työmenetel-

mistä sora- ja täytemaakuopilla TVH n:o 1 1 38/197k. Ohjeilla an-
netaan viitteitä työtavoista, joiden avulla tienpitoaineen otto- 

paikat saadaan pidettyä työturvallisuusohieiulisteen ja luon-

nonsuojelullisten ulkonäköseikkojen mukaisessa kunnossa. Ohjeet 

on saatettava tienpitoaineen ottopaikoilla työskentelevän työn-

johdon tietoon. Lisäksi ohjeet on asetettava ottopaikoilla näky-

ville siten, että työntekijöilläkin on mandollisuus niihin tu- 

tustua. 

7.12. 	MaisemanhoidolliSet näkökohdat tienpitoaineen otossa 

Tienpitoaineen ottopaikan valinnassa tulee teknillistaloudelliS- 

teri tekijöiden ohella kiinnittää huomiota myös maisemanhoidolli- 

sun näkökohtiin. 



Tienpitoairieen ottoa tulee välttää: 
- maisemansa puolesta kauniilla seudulla 
- asutuskeskusten läheisyydessä sijaitsevilla ulkoilu- 

ja virkistysalueilla 
- alueilla, joilla on metsänhoidollista tai tieteellis-

tä merkitystä 
- asutuksen tai yleisen tien välittömässä. läheisyydes-

sä, mikäli kaivaus on näkyvissä yleiselle tielle tai 
asutukselle. 

Tienpitoaineen otto on ehdottomasti kielletty luonnonsuojelu-

alueilla. 

Mieluimmin tulee pyrkiä kaivausta jatkamaan jo aloitetuista 
maanottopaikoista, jolloin siistirnistoimenpiteet voidaan par-
haiten yhdistää tientekoalneen ottoon. Tällöinkin tulee ottaa 
maisemalliset tekijät huomioon siten, että. luonnonkaunlilla 
paikoilla ei maankaivaustoimintaa jatketa. 

Kaikki käytössä olevat tai käyttöön otettavat valtion omista-
mat tienrakerinukseen ja -kunnossapitoon varatut tlenpitoaineen 
ottopaikat siistitään kaivauksen päätyttyä. 

Rajoitettuun määrään saakka käyttöön otetuilla kaivausalueilla 
tulee tienpitoaineen oton päätyttyä siistiä koko alue. Tie- ja 
vesirakennushallituksefl liitännäisalueeksi sekä tien kunnossa-
pitoon varatuissa maanottopaikoissa tulee siistimistyöt tehdä 
aina niiltä osilta, joissa maanotto katsotaan päättyneeksi. 

Tietyön kustannusarvioon tulee ehdottomasti sisällyttää myös 
arviosurnrna tienpitoaineen ottopaikkojen jälkihoidon aiheutta-
mista kustannuksista. Tietyön päätyttyä työmaa siistii kaivaus-
aeet työmaamääräraxil1a. Teiden kurinossapidossa käytetyt kaivaus-
alueet siistitään vastaavasti teiden kunnossapitovaroilla. 

Tienpitoaineen ottopaikkojen jälkihoidon toimenpiteillä on myös 
tarkoituksena luoda suotuisat olosuhteet kasvilliSUUdelle päästä. 



juurturnaan käyt5stä poistetuilla alueilla. Kun käytöstä pois-
tettujen tle.ipltoalneen ottopaikkojen metsittyminen sekä talou-
dellisessa että maisemanhoidollisessa mielessä on toivottavaa, 
on paikoilla, joissa kaivaus katsotaan päättyneeksi, toteutetta-
va ne toimenpiteet, jotka auttavat kaivausalueiden luonnollista 
metsittymistä. 

Tämän johdosta kaivausalueiden luiskat muotoillaan maalajista 
riippumatta vähintään kaltevuuteen 1 : 2. Mitä loivemmiksi luis-
kat voidaan muotoilla, sitä edullisemmat ovat kasvuolosuhteet 
metsälle. Luiskien sekä ala- että yläreunat pyöristetään, kivet 
ja roskat kuljetetaan pois tai kasat pyöristetään. Kovettunut 
maa revitään ja muokataan. Mikäli tlenpitoaineen ottopaikan vä-
littömässä läheisyydessä on käytettävissä ruokamulta- tai savi-
pitoisia pintamaita, levitetään ne n. 5 cm:n vahvuisena kerrok-
sena kalvausalueelle ja sekot'2.taan alusmaan kanssa. 

Pohjaveden korkeuden suhteen tulee tienpitoaineen otto järjes-
tää siten, että kalvaus joko lopetetaan 1 m pohjaveden korkeut-
ta ylempänä tai kaivaus suoritetaan vähintään 2 m pohjaveden 
pinnan alapuolelle siellä, missä esiintyy tieripitoon soveltuvaa 
ainetta, jollei muu viranomainen ole antanut tästä poikkeavia 
määräyksiä. Tätä noudatetaan edellisessä kohdassa siltä syystä, 
että metsän kasvulle varmlstetaan suotuisat olosuhteet. Jälkim-
mäisessä kohdassa estetään sellaisten maisemaa rumentavien mata- 
lavesialueiden syntyminen, jotka ajoittain ovat kuivina ajoittain 
veden peittininä. 

Turvallisuussyistä vedenalainen maanotto tulee tapahtua siten, 
että vesialueen reunollia ei ole sortumanvaaraa. Vedenalairien 
kalvu suoritetaan niin, että ranta-alueiden pohjan kaltevuus on 

1 	5 - 1 : 7. 

Ennen tlenpitoaineen ottoon ryhtymistä tulee varmistua siitä, 
että toimenpiteellä ei vaaranneta hyvälaatuisen käyttöveden jat-
kuvaa saantia. 

Maisemanhoitoa on lähemmin selostettu TVH:n julkaisussa n:o 2791 
Ympäristönsuojelu ja -hoito maankamaran ainesten kaivutoiminnas-
sa, julkaisussa n:o 2659 Ympäristönsuojelu tienpidossa 1 ja jul-
kaisussa n:o 26i6 Ympäristönsuojelu tienpidossa II. 
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8. 	TIETOIMITUSKANSIO 

8.1. 	Yleistä 

Tietoimituksiin liittyviä asiakirjoja Joudutaan käsittelemään 

tien tekemisen aikana ja työn päätyttyä tietoimituksessa korvaus- 

asioita käsiteltäessä. Tämän vuoksi on syytä koota tietolmituk-

sun liittyvät asiakirjat erillisiin tietoirnituskansioihin, 

jolta ne ovat tarvittaessa nopeasti löydettävissä. Tietoimitus-

kansiot on koottava piirissä ja työrnailla. 

Piirissä maanlunastusryhmä vastaa tietoimituskansion kokoamises-

ta. Työpäällikkö sekä työmaanpäällikkö vastaavat työmailla tie-

toimituskansion asiallisesta sisällöstä. 

8.2. 	Tietoimituskansion kokoamisessa noudatettavat ohjeet: 

Jokaista tietoimitusta varten on oltava oma kansio. 

Tietoimituskansioon on merkitty työmaari täydellinen nimi, kunta 

ja tietoimitusnumerö, jos sellainen on tiedossa. 

8.2.1. 	Piirin tietoimituskansion sisältö 

Piirissä tietoimituskansioon sijoitetaan mm. seuraavat asiakirjat 

- tiesuunnitelmakartta 

- tiesuunnitelman vahvistuspäätös ja tiepäätös 

- tietyön aloittamista koskevat kuulutukset 

- katselmuksia koskevat kuulutukset 

- katselmuspöytäkirjat liltteineen 

- rakennusten Ja laitteiden poistamista koskevat sopimukset, 

sitoumukset ja maksutositteet 

- muut sopimukset, sitoumukset ja maksutositteet 

- sähkölinjojen, puhelinlinjojen ja kaapeleiden korvauksia koske-

vat asiakirjat 

- piirin ja tie- ja vesirakennushallituksefl kirjeet sekä korvaus- 

päätökset 

- tienpitoaineen ottopaikkoja koskevat sopimukset, sitoumukset ja 

maksutositteet. 



8.2.2. Työmaan tietoimituskansion sisältö 

Työmaan tietoimituskansioon koottavista asiakirjoista suurimman 

ryhmän muodostavat tielinjan varrella olevia kiinteistöjä koske-

vat asiakirjat, joita joudutaan käsittelemään useita kertoja työn 

kestäessä ja vielä työn päätyttyä loppuselvityksiä tehtäessä. 

Tästä syystä on paikallaan, että asiakirjat ryhmitellään kansioon 

seuraavasti: 

A. Koko tieosaa koskevat asiakirjat ja kartat 

- tiesuunnitelman vahvistuspäältös ja tiepäätös 

- tietyön aloittamista koskevat kuulutukset 

- katselmuksia koskevat kuulutukset 

- katselmuspöytäkirjat 
- tiesuunnitelmakartat, liitännäisalueineen. Suunnitelmakart-

taan merkitään tienpitäjän kaivamat laskuojat (pituus keski-

määräinen leveys ja sillat) kaikki tienpitäjän rakentamat 

yksityistien liittymät ja maatalousliittymät, anojan toimesta 

rakennettavat ja rakennetut lilttymät. 

B. Tielinjan varrella olevia kiinteistöjä koskevat asiakirjat si-

joitetaan tietoimituskansioon tiloittain tiesuunnitelman paalu-

tuksen mukaiseen järjestykseen. 

Tällaisia asiakirjoja ovat mm. 
- klinteistön omistajain antamat suostumukset tietöiden aloit-

tamiseksi 
- klinteistöjä koskevien katselmusten ja tarkastusten pöytäkir-

jat 
- yksityisteiden käyttösopimukset, tarkastuspöytäkirjat ja mak-

sutositteet 

- kaivokortit, kaivovesianalyysit, kaivojen korvaamisesta teh-

dyt sopimukset, sitoumukset ja maksutositteet 

- rakennusten ja laitteiden poistamista koskevat sopimukset, 

sitoumukset ja maksutositteet 

- läjitys-, laskuoja-, pysäköinti- yms. alueita koskevat sopi-

mukset ja maksutositteet 

- majoitus-, varasto- yms. alueiden vuokrasopimukset ja maksu-

tositteet 
- tietyön aikaisia vahinkoja, haittoja ja kustannuksia koskevat 
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selvitykset, sopimukset, sitoumukset ja maksutositteet 
- urakoitsijan ja klinteistön omistajan väliset sopimukset, 

todistukset, sitoumukset yms. 
- yksityisteiden liittymiä koskevat luvat, piirin kirjeet ja 

liittymieri siirtämistä koskevat sopimukset. 

0. Tienpitoaineen ottopaikkoihin kohdistuvat asiakirjat ja kartat 
- kartta johon on merkitty maanpinnan korkeudet ennen tienpito- 

aineen ottoa ja otan päätyttyä sekä poikkileikkaukset laskel- 
mineen 

- selvitykset tienpitoaineen määrästä, laadusta ja tienpitoai-
neen ottopaikan jälkihoidosta 

- tienpitoaineen ajoteitä koskevat sopimukset ja tarkastus-
pöytäkirjat 

- tietyöri aikaisia vahinkoja, haittoja ja kustannuksia koskevat 
sopimukset, sitoumukset ja maksutositteet 

- vapaaehtoisilla kaupoilla hankittuja tienpitoaineideri osto- 
sopimukset ja maksutositteet. 

D. Sähkölinjoja, puhelinhinjoja ja kaapeleita koskevat asiakir-
j at 
- piirin kirjeet 
- katselmuspöytäkirjat, sopimukset, korvauspäätökset ja maksu-

tositteet 

Kaikista piirissä sählytettävistä tietoimituksiin liittyvistä asia-
kirjoista ei ole tarpeellista lähettää jäljennöksiä työmaalle, jos 
työmaalla ei jouduta niihin kohdistuvia asioita käsittelemään. 
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9. 	 Tietoimitus 

9.1. 	Yleistä 

Kun lääninhallitus on antanut rnääräyksen läänin maanmittauskont-
torille tietoimituksen pitämisestä, lähettää maanmittauskontto-
ri asiakirjat ko. maanmittauspiirin maanznittaustoimistoon. Maan-
mittauspiirin piiri-insinööri määrää sittemmin,ellel Itse suo-
rita toimltusta,jonkln alaisistaan maaninittausinsinööreistä suo-
rittamaan toimituksen. 

Kun toimitusinsinööri ja toimituksen numero on maanmlttauskont-
torin tiedossa, se lähettää tarpeelliset tiedot tie- ja vesira-
kennushallitukselle ja piirille. 

Tolmitusinsinööri suorittaa tietoimituksen kanden kunnanvaltuus-
ton valitseman säädetyn vakuutuksen antaneen uskotun miehen kans-
sa. 

Tielain 5 luvun säännösten mukaan on tietoimituksessa mm. 

- määrättävä ja karttaan merkittävä alueen rajat 
- toimitettava tilus- ja yksityisten teiden järjestely 
- käsiteltävä TL 75 §:ssä mainittujen korvausten määrämistä 

koskevat asiat 
- aslanosaisten vaatimuksesta määrättävä välipäätöksellä TL 

62 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoltetuissa tapauksissa ennakkokor-
vausta, mikäli tällä on TL 80 § 2 momentin nojalla siihen oi-
keus 

- käsiteltävä myös muut asiat, jotka tielain tai erikseen an-
nettujen säännösten mukaan on tietolmituksessa ratkaistava. 

9.2. 	Tietolmituksen yleinen kulku 

9.2.1. 	Alkukokous ja Ta 67 § 1 momentin mukainen katselmus sekä tie- 
alueen rajojen määritys. 

Toimitusinsinööri kuuluttaa alkukokouksen kuten jakolaissa sää-
detään. 



UU] 
1.] 

Jos tienpitäjä on ennen tl.etoirnitusta pitänyt TA 67 § 2 momen-
tin mukaisen katselmuksen, jää tietoimitukaen alkukokous lähin-

nä tiedotustilaisuudeksi, jossa selostetann toimituksen alkuun 

saattarnlseen liittyviä asioita, myhempää kulkua ja menettelyä. 

Tilojen oinistusoikeuksia pyritään selvittääfl ja maanomistaiil-

le annetaan tilaisuus esittää kysymyksiä r1in toimitusmiehille 

kuin tienpitäjän eiustajallekin. 

Tarvittaessa sovitaan määräalka ennakkokorvausVaatimUStefl jät-

tämls een. 

Jos tienpitäjä ei ole pitänyt TA 67 § 2 rnomentifl mukaista kat-
,elmusta, on katselmus pidettävä alkukokouksefl yhteydessä kuten 
T 67 § 1 momentissa säädetään. Alkukokous katselrruks1neefl saat-

taa kestää jopa useita päiviä. Tienpitäjän edustajan on aina ol-

tava läsnä katselmuksessa. Työmaan edustajana tulee katselmuk-

oessa olla paikalla joko työpäällikkö tai työmaanpäällikkö. 

Haltuun otettavan alueen merkitsee maastoon tienpitäjä kuten 

kohdassa 5.k. on esitetty. 

Ellei suunnittelutyön yhteydessä ole rakenneseloStukSia laa-
dittu, maanlunastusryhmä tai työmaa laatu tienpitäjän tarpei-

ta varten tien tekemisen johdosta poistettavista rakennuksista 

rakenneseloStukSet siten kuin kohdassa 5.k. on esitetty, käyt-
täen lornaketta N:o 1059. Edeltäkäsin laaditut rakenneselostuk-
set nopeuttavat varsinaista katselmusta. 

Tienpitäjän tulee huolehtia, että kaivoista otetaan vesinäyt-

teet. Katso kohdat 5.k., 6.7. ja 6.8. 

Varsinaisessa katselmuksessa merkitään muistiin tiealueelle jää-

vän ja tien tekemisen johdosta poistettavan omaisuuden määrä, 
laatu ja kunto kuten kohdassa 5.k. on lähemmin selostettu. 

Tlee.lueen lopulliset rajat on määrättävä ja karttaan merkittä-

vä tlesuunnitelman perusteella ja tarvittaessa tienpitoviran-

omaisen osoltuksen mukaan TL 37 §. 



Tiealueeeeen tulee sisällyttää vierlalue haja_asutusalueilla lu-

kuun ottamatta rakennettuja tontteja sekä maatilan talouskes-

kuksien alueita, joilla tlealue on tarkemmin osoltettava. Taa-

jama- sekä rakennus- ja asemakaava-alueilla tlealue on erikseen 

määriteltävä. 

Yksty1ste1tä ei saa varata tiealueeksi. 

Kevyen liikenteen väylät on varattava tiealueeksi ainakin sil-

loin, kun valtio on määrätty tienpitäjäksi. 

Tiealue on vaadittava merkittäväksi pysyvin rajamerkein, mil-

loin on kysymyksessä TL 3 § 2 momentin mukaisesta alueesta tai 
TL 3 § 1 momentissa mainitusta varasto- tai pysäköimisalueesta 
sekä tulli- ja passitarkastusta varten tarvittavasta alueesta. 

1 9.2.2. 	VälipäätöskokoUs 

Asianosaisten vaatimuksesta on tolmitusmiesten annettava ennak-
kokorvauksia koskeva välipäätös. EnnakkokorvausvaatimUkSiSta 

tienpitäjä antaa vastineen. Toimitusmiehet määräävät ennakko- 

korvausta maksettavaksi, jos TL 80 § 2 mornentin mukaiset edel-
lytykset ovat olemassa. 

Ennakkokorvausta voidaan määrätä 

- alueen luovuttamisesta tietarkoituksiiri 

- vahingosta tai kustannuksesta, joka johtuu siitä, että tie- 

tarkoitukseen luovutettavalta tai luovutetulta alueelta jou-

dutaan poistamaan rakennuksia, varastoja tai laitteita taik-

ka puita, kasvavaa satoa tai muuta kasvillisuutta. 

TL 103 § 1 momentin mukaan välipäätökseen ei saa hakea muutosta. 

Tienpitäjn edustajan tulee pyytää kahtena kappaleena piirille 

toimitt"csesta laaditut välipäätösasiakirjat, kuten esim. jäi-

jennös pöytäkirjasta, arviokirjat ja suoritusyhdistelmä. 

Piirin kirjaamosta tulee edellxnain1tut asiakirjat toimittaa 

suoraan maanlunastusryhmälle, jotta tie- ja veslrakennushalli- 
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tukselle lähetettävien asiakirjojen liitteeksi voitaisiin ii-

sätä huomautukset toimituksesta. 

MaanlunastusrYhmäfl tulee valvoa, että toiset kappaleet lähete-

tään ensi tilassa tie- ja vesirakennushallitUkSelle. 

9.2.3. 	Jatkoko koukset 

TietoimitUkSen alkukokouksen jälkeen toimitusinsinöörin tehtä-

vänä ovat mm. maastotyöt, kartan piirtäminen, pinta-alojen las-

ku, selitelmien laadinta, rajojen käyntiä ym. Edellä mainittu-
jen töiden jälkeen pidetään jatkokouksia tarpeen mukaan, ja 

silloin varsinaisesti otetaan vastaan lopulliset korvausvaati-

mukset. Tienpitäjän edustajan on varattava tilaisuus vastineen 

antamiseen. Vastineesta lähemmin kohdassa 9.3. 

Toimituksen tässä vaiheessa pidetään xis. rnaastokatselrnus, jossa 

asianosaiset voivat täydentää korvausvaatimUkSiaan ja tienpitä-

jän edustaja esittää muita näkemyksiään. Toimitusinsinöörin tu-

lee pöytäkirjata katselmuksessa julki tuodut seikat. 

MaastOkatselmuksessa tulee tienpitäjän edustajan tehdä muistiin-

panoja maanomistaiain huomautuksista sekä omista havainnoista 

vastineen laadinnan nopeuttamiseksi sekä sisällön asiallisuuden 

ja oikeellisuuderi aikaansaamiseksi. 

9.2 .k. 	Loppukokous 

Kun toimitusmiehet ovat toteuttaneet kaikki tielain edellyttä-

mät toimenpiteet, tienpitäjän vastine on jätetty ja esitetyt 

vaatimukset sekä viran puolesta tutkittavat asiat on käsitelty, 

toimitusmiehet julistavat päätöksen 

Loppukokouksessa annetaan valitusosoitus. Tienpitäjän edustaja 

on aina otettava valitusosoitus ja tilattava piirille toimitu 

kartta kolmena kap 

kahtena kappaleena 



51 

- pöytäkirja 

- pakkolunastuskirja 

- rakennusten arviokirja 

- selitelmä 

- arviokirja 

- lopullinen selitelmä ja arviokirja 

- suoritusyhdistelmä 

- hintatilastot 

- mandolliset muut asiakirjat 

Asiakirjat ja kartat tulee toimittaa piirin kirjaamosta suo-

raan maanlunastusryhmälle. 

r1aanlunastusryhmä.n tulee valvoa, että yhdet kappaleet asiakir-

joista toimitetaan hyvissä ajoin ennen valitusajan umpeen kulu-

mista valitusosoltuksella ja piirin lausunnolla varustettuna 

tie- ja vesirakennushallitukselle. Toimituskartta on lisäksi lä-

hetettävä tiemestarille. Asiakirjoista ja kartoista jäävät yh-

det kappaleet rnaanlunastusryhmän käyttöön. 

Kun tie- ja vesirakennushallitus myöhemmin lähettää piirille mak-

satusta varten toimitusasiakirjat, on ne maksatuksen tapanduttua 

arkistoltava piirin arkistoon. 

9.3. 	Vastine 

.3.1. 	Yleistä 

Tietoimituksessa esitetyistä korvausvaatimuksista on tienpitä-

jän edustajan aina annettava vastine joko suullisesti tietoimi-

tuksessa tai toimitettava vastine kirjallisessa muodossa toi- 

mituksessa sovittuun aikaan mennessä tolmitusmiehille. 

Suullinen vastine tulee kysymykseen siinä tapauksessa, että 

toimituksessa on vain muutamia aslanosalsia eikä heidän teke-

missään korvausvaatimuksissa ole esiintynyt mitään sellaisia 

erityisiä vaatimuksia, joista ei voitaisi välittömästi antaa 

lausuntoa, ja että tienpitäjän edustajalla on tietoa hintata-

sosta ja korvausperiaatteista. 
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On todettava, että ensisijaisena menettelytapana on kirei1i-

nen vastine ja poikkeusnienettelynä on suullinen vastine, 

Koska välipäätöksellä määrättyihin korva::'n i saa hakea 

erikseen muutosta, on tällaisista enriakkokorvausviatimuksista 

annettavan vastineen laatimiseen kiinnitettävä eri;yistä huomio-
ta soveltaen jljempänä mainittuja ohjeita. 

Koska vastineen liitteeksi voidaan joutua hankkimaan lausunto-

ja, lisäselvityksiä ym. eri virastoilta ja laitoksilta ja nii-

den toimitusaika on useasti pitkähkö, vastineen laatimiseen 
tulee varata riittävä määräalka. 

9.3.2. 	Toimitusmiehiltä pyydettävät asiakirjat vastineen laadintaa 
varten. 

Tienpitäjän edustajan on tolmituskokouksessa pyydettävä toimi-
tusmiehiltä vastineen laatimista varten lainaksi tarpeellise 
asiakirjat, joita ovat mm. toimituskartta, maanomistajain j 

tämät kirjalliset korvausvaatimukset liitteineen, t1etoimitus 

Vasiineen ±aaalnnassa tarvitaan iisksi katselmuspöytäkir. 

liitteineen ja suunnitelmakartta sekä työn aikana tehdyt 1u 
kuisat sopimukset ia sitoumukset 1askujljennksineen. 

9..3. 	Vastineen sisäIt 

Vastineen laadinta ja luettavuus saadaan mielekkääksl la väl-

tytään tilakohtaisestitoistarnasta samoja asioita jak 	as- 
tine 

- yleisosaan 

- tilakohtaiseen osaan 

9.3.3.1. 	Vastineen yleisosa 

Vastineen yleisosa on järkevintä jakaa kolmeen ryhmää. 
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A. On ilmaistava tiedot, joiden avulla toirnituorniehet voivat 
ratkaista, onko asianosaisilla oikeus kor'vaukseen ja missä 
1aajuudessa,se<ä kuka on kcrvausvelvollinen. 

B. On ilmaistava ienpitäjän näkemys esitetyistä korvausvaati-
muksista niiltä osin kuin vaatimukset esiintyvät kaikkien 
tai lukuisten tilojen osalta. 

C. Toimitusmiesten tietoon on saatettava tienpitäjän näkemys 
tolmituksessa käsiteltävistä muista kuin suoranaisista kor-
vausvaatimuksista. 

RYHM1 A. 

Tässä kohdassa tulee esitettäväksi asioita, jotka näytetään 
toteen yksinkertaisimmin viittaarnalia seuraaviin asiakirjoihin 
ja liittämällä niitä tarpeen mukaan vastineeseen: 

- vahvistetut asema- tai rakennuskaavakartat 
- kaavaluorinoskartat 
- kumottujen kaavojen kartat, jos ne vaikuttavat 

asiaan 
rakennusjärjestys 

- kuntien antamat korvauksien maksua koskevat sltou-
mukse t 

- asianosaisten kanssa tehdyt sopimukset ja ilmais-
luovutustodistukset tai niihin verrattavat 

- liittyrniä koskevat selvitykset. 

Muita vastineen tueksi tarpeen mukaan liitettäviä asiakirjoja: 
- kunnan, valtion, yhteis3jen ja yksityisten antamat 

todistukset mm. rakennusoikeudesta, maan hinnasta, 
väkiluvun kehityksestä, liikenneolosuhteista ennen 
uutta tietä, kunnan teolflstamisasteesta jne. 

- kaupanvahvistajilta ja henkikirjoittajalta hankitut 
kauppahintanLiyttöä osoittavat todistukset 

- tiedot tien lilkennemääristä 
- kaivovesien tutkimustulokset 
- ennakolta maksettujen kerta- ja ennakkokorvausten 

maksutositejäljenn3kset ja sitoumukset 
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- kalkki muut tehdyt sopimukset tai niihin verratta-

vat, jotka saattavat vaikuttaa korvausten määritte-

iyssä. Katso kohta 8. 

RYHMÄ B 

1. Luovutuksen korvaus 

Jos tienpitäjän edustajalla on riittävästi tietoa rakennet-

tujen ja rakentamattomien asunto-, liike- ja teellisuustonttien 

hinnoista, tonttien odotusarvoon vaikuttavista seikoista, avo- 

ja salaojitettujen peltojen, puutarhamaiden, maatilatonttien, 

nhlttyjen, laidun- ja metsmaiden sekä kaavan mukaisten puisto-

ja lhikennealueiden hinnoista, vastineessa voidaan esittää kor-

vauksista markkamääräinen näkemys. 

Hintanäyttöjen puuttuessa ja epäselvissä tapauksissa markkamää-

rälsiä korvaushlntoja ei saa esittää. 

2. Sadon menetys 

Korvausvaatimuksia esitetään heinänurmesta, laidunnuruiesta, 

vhljojen oraista yms. 

Vastineessa voidaan tukeutua lahllistuneissa tietoimituksissa 

sadon menetyksestä määrättyihin yksikköhiritoihin. 

Viitataan siihen mitä edellä luovutuksen korvauksen osalta on 

markkamääräisestä näkemyksestä esitetty. 

Jos esitetty korvausvaatimus on kokonaan perusteeton, se on 

kiistettävä. Täll5in on ku1tnkn esitet täv o erustelut, 

or7aua 

Korvauta sa uoxmenetyks estt fl 	LäL1 y.LiS1Kflfl11J 

- 1, II ja III heinä- ja laidunnurmesta 

- vhljojen oraista, 
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3. Puuston korvaus 

Metsma1den osalta esiintyy korvausvaatimuksia puuston ennen-

aikaisesta hakkuusta ja taimiston menetyksestä. 

Vaatimusten johdosta on viitattava metsätyypin, puuston, iän, 

laadun ja tiheyden suhteen katselmuskirjaan. Katso kohta 5.i&. 

Korvauksen suuruuden määrittelyssä voidaan käyttää apuna so-

veltaen mm. professori A. Wilalan "Pakkolunastus ja tilikor-
vaukset" nimisen teoksen taulukkoja. 

Lisäksi vastineessa voidaan tukeutua laillistuneissa tietoimi-

tuksessa määrättyihin hintoihin. 

Jos puuston ja talmiston tiheys on alle 0,5,  on vaatimus 

puuston ennenaikalsesta hakkuusta ja talmiston menetyksestä 

klistettävä. Ellei katselmuskirjassa ole mainintaa alueella 
olevasta puustosta tai taimistosta, on korvausvaatimus kiis-

tettävä. 

Puustosta, joka on poistettu ennen tiepäätöksen antamista, on 
oikeus korvaukseen vain milloin siltä on erikseen sovittu. Kat-
selmuskirjasta nähdään, milloin puusto on tlealueelta poistettu. 

4. Puutarhakasvit, koristepuut ja pensaat 

Jos korvausvaatimukset ylittävät tienpitäjän näkemyksen täy-

destä korvauksesta, tulee vastineessa vedota alkalsempiin lain- 

voiman saaneislin tietoimituksiin ja puutarhakasvien hinnastol-
hin. 

Kasvien määrä, laatu ja kunto ilmenevät katselmuskirjasta. 

Jos kasvillisuus on hoitamatonta tai vanhaa ja satoa tuottama-

tonta, on näinä seikat otettava huomioon korvausta alentavana 

tekijänä. 



5. Laitteet 

Kun aidoista on esitetty korvausvaatimuksia, on toimitusmiehiä 

pyydettävä selvittämään tai tarvittaessa tienpitäjän on selvi-

tettävä tolmitusmiehille, onko kysymyksessä ollut aidan pois-

taminen, siirto omistajan tai tienpitäjän toimesta taikka altaus-

tarpeen lisääntyminen. 

Korvauksen suuruutta määriteltäessä voidaan vedota tehtyihin 

laskelmiin aidan rakentamiskustannuksista tai alkaisempiin lail-

listuneisiin tietolmituksiin. Aitojen määrä, laatu ja kunto 11- 
menevät katselmuskirjasta. 

Muut laitteet, kuten esim. kaivot, salaojat, mainospylväät, hp-

putangot, ölysäihiöt, rummut, vesi- ja viemärijohdot ym. on 

syytä käsitellä tilakohtaisessa osassa. 

6. Haitat, vahingot ja kustannukset 

Tien tekemisen aiheuttamista haitoista tietoimituksessa vaadi-

taan korvausta liike-, asunto- ja talouskeskuksen tonttien 

osalta sekä maatiloista. Maa- ja karjataloudelle aiheutetuista 

haitoista korvauksia määrättäessä on käytännössä vakiintunut 

melko yhdenmukaiset korvausperusteet. Muiden haittojen osalta 

korvaukset ovat harkinnanvarajsia eikä korvauksen määrälle ole 

olemassa yhdenmukaisia perusteita, minkä johdosta mainituista 

haitoista asianosaiset saattavat vaatia aiheettomasti korvaus-

ta esimerkiksi tunnesyistä. 

Haitat, vahingot ja kustannukset voidaan sisällöltään jakaa 
seuraaviin ryhmiin: 

a. Haittakorvaukset kaava-alueilla 

b. Haittakorvaukset kaava-alueen ulkopuolella 

1. Tien suoja- ja näkemäaluehaitat 

2. Asunto- ja liiketontteja koskevat haitat 

3. Maatiloja koskevat haitat 

- supistumishaitta 



- päistehaitt 
- ylityshaitat 
- aitaushaitta 

- etäisyys- tai kiertohal 

c. Vahingot ja kustannukset 

d. Lyijysaaste ja tieliikennemelu 

Tielain 0 	 +u - 	, iaivaa ie1iV 	1t oaeva. 

käyttämisen rajoitukset. Nämä eivät tielain 11.5 §:n mukaan k 

tenkaan koske rakentamista sellaisilla alueilla, joilla on yo 

massa asema- tai rakennuskaava. Kaava-alueella ei ole tielain 

11.1 § 1 ja 2 momenteissa määriteltyjä suoja- ja näkemäalueita. 

Ne määrätään vain kaavoittamattomalla alueella, kun taas kaavr 

alueella ei edes veria1ue ol.e teiain 45 §:n mukaan rakennus 

kaava-alueella rakentamisen rajoituksesta, tontin supistumises-

ta yms. haittakorvauksia, jotka tienpitäjän edustajan on aina 

edellä mainittuihin lainkohtiin viitaten vaadittava hylättäväk- 
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o. 	Oi 

1. Tien suoja- ja näkemäaiuehaitat 

Tien ylen-, suoja- tai näkemäalueella on kielletty pitämästä 

sellaista varastoa, aitaa tai muuta laitetta, josta tai jonka 

käytöstä aiheutuu vaaraa liikenteelle tai josta on haittaa tien 

pidolle. Kun on kysymys hedelmä- tai koristepuusta tai -pen-

saasta, joka on otettu erityiseen hoitoon, rakennuksesta, va-

rastosta, aidasta tai muusta laitteesta, sanottua sääntöä ei 

kuitenkaan ole sovellettava, jos puu tai pensas on istutettu tai 
otettu erityiseen hoitoon taka rakennus, varasto tai laite on teh- 



ty ennen kuin alueen käyttöoikeus on joutunut suoja- tai näke-

mäalueeri syntymisestä johtuvan rajoituksen alaiseksi, 

Tien suoja-alueella olevat rakennukset, rakenteet ja laitt' 

lähes säännönmukaisesti saavat jäädä paikoilleen ja niiden 

käyttäminen sekä kunnossapito voi tapahtua aikaisemmalla t. 

la. Vanhojen rakennusten peruskorjaukseen ja uuden rakennuksen 

rakentamiseen suoja-alueelle on mandollista saada poikkeuslupa 

Näin ollen tienpitäjän edustajan on vastineessaan kiistettäv 

suoja-alu t 	- 	el' 	rn r1 

p €rus e . i- . 

NäkemäalueeSta pellon Kohdalla ei ole alhet 	airita oi. auo- 

ta, jos näkemäalue ei estä pellon viljelyä. 

2. Asunto- ja liikentoflttei koskevat halt: 

Rakennetun tonttimaan luovuttarnisesta tietarkoituksiin aiheutu-

van haitan osalta kiinteistön omistajat vaativat yleisimmin 

korvausta jäljelle jäävän kiinteistön osalta tontin supistu-

misesta, kiinteistön käytön vaikeutumisesta tai arvon alene- 

misesta. 

Ellei tontin haitallista supistumista ja kiinteistön käytön vai-

keutumista voida korvata vastikemaalla tai muutoin laajentamal-

la tonttia, on tutkittava muut mukauttamistoimenPiteet, joilla 

haitta voidaan poistaa tai kustannuksia alentaa. Tällaisia 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi rakennuksissa tehtävät muutokset, 

pihamaan, puutarhan, kulkuteiden järjestelyt jne. 

Tienpitäjän edustajan on vastineessa esitettävä ehdotukset mu-

kauttamistoirnenPiteikSi. 

). Maatiloja koskevat haitat 

Tien tekemisen maanvuljelykselle ja karjataloudelle aiheuttn1i 

haittojen osalta asianosaiset voivat vaatia korvauksia tietoi-

mituksessa supisturnis-, etäisyys-, ylitys-, päiste-, aitaus- ja 

juottohaitasta sekä lohkonosien välisestä kulkuhaitasta yms. 



Ne ovat kuitenkin suuressa määrin toisistaan riippuvaisia, jo-

ten korvaukset saattavat mennä päällekkäin. Näitä haittoja ja 

niistä maksettavia korvauksia on käsiteltävä viljelmäkohtaise5-

ti yhtenä kokonaisuutena, ottaen huomioon mandolliset mukautta 

mistoimenpiteet. Maatalouden kehitys on nykyisin siksi nopeaa, 

ettei vuotuisen haitan pääomittaminen anna oikeata lo; 

Päällekkäin meneviä haittakorvausvaatimUkSia ovat esimerkik 

vaatimus työtilaisuuden menetyksestä viljelysten supistumise 

vuoksi ja saman tilan osalta vaaditut korvaukset ylitys-, et 

syys-, päiste-, aitaus- yms. haitoista. Työtila 

sen osalta esitetty vaatimus on tällöin aiheeto 

uri ha 

Iietoimi uksessa voi.iaan 051 	5 : 

tuu koskemaan viljelmän rakennus:-, 

perheen työvoiman hyväksikäyttö 

Kun luovutetut alueet ovat vähäisiä viljelmän koko peltoalaar 

verrattuna, ei peltoalar supistumisesta voida katsoa aiheutu-

van korvattavaa haittaa. 

Seuraavat seikat voivat tehdä supistumishaitan kokonaan aiheet-

tomaksi: 

- rakennukset ovat huonot ja kalusto puutteellista 

- rakennukset ja kalusto ylimitoitettuja 

- karjataloudesta luopuminen 

- tiluksia on annettu vuokralle 

- tilalla on mandollisuus saada raivaukselia tai vas-

taavalla korvauksella uutta peltoa menetetyn tilalle 

- ulkolsia työtilaisuuksia on riittävästi tarjolla. 

Päistehaltta 

Ratkaisevaa korvauksen arviolmiselle on ojitustapa sekä jäljel-

le jääneen lohkon suuruus ja muoto. Haittaa voidaan vähentää mu-

kauttamistolmenpiteillä. Vanhojen teiden parantamisen yhteydessä 



ei yleensä synny uutta paistetta, vaan Kysymyksessä saattaa 

olla päisteen siirto. 

Yli tyshaitat 

Ylityshaitasta tietoimituksessa voidaan vaatia korvausta erik-

seen peltotyöllikenteen ja laiduntamisen osalta. Nämä ovat kui-

tenkin toisistaan riippuvaisia ja korvaukset saattavat mennä 

päällekkäin. Jos tarvittavat liittymät on aslanmukaisesti raken-

nettu, jää ylityshaitta vähäiseksi. 

Seuraavat seikat saattavat tehdä ylityshaitasta esitetyt kor-

vausvaatimukset aiheettomiksi: 

- tilalla ei ole karjaa 
- tie on pysynyt entisellä paikalla ja ylityspalkat ei-

vät ole huonontuneet 

- tien talouskeskukseri puolelle on jäänyt riittävästi 

laidunaluet ta 

- peltojen viljelystä on luovuttu 

- uusi tie on siirtynyt talouskeskuksesta kauemmaksi, 

jolloin ylityshaitat ovat vain vähentyneet. 

Ai taushai tta 

Aitaushaitasta ei ole aihetta määrätä korvausta, jos tilalla 

ei ole karjaa. 

Pysyvien aitojen käyttö on jatkuvasti vähenemässä. Tästä syys-

tä on kyseenalaista, onko altaushaltasta korvauksen myöntämi-

seen aihetta lukuun ottamatta pysyvästi aidattuja laidunalueita. 

Metsälaltumien käytöllä ei nykyisin ole enää taloudellista mer-

kitystä, joten aitaushaitasta metsämaiden osalta esitetyt kor-

vausvaatimukset on vastineessa yleensä klistettävä. 

Etäisyys- tai kiertohaitta. 

Etäisyys- tai kiertohaltasta liittymän puuttumisen takia ei 

tietoimituksessa voda määrätä korvausta, ellei liittymän ra- 



kentaminen ole tien johdosta estynyt tai tienpitäja. on k1elt 
nyt liittymän rakentamisen, TL 52 § 2 ja 7  momentti, 

c. Vahingot ja kustannukset 

Edellä jo selostettujen vahinkojen ja kustannusten lisäksi voi-
daan esittää vaatimuksia mm. 

- lilttymän kunnostukset 
- ojituksen muutosty5st 
- rakennuksen muutostyi 
- vesihuollori muutosr, 

Kaikkien haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvausvaatirnu 
ten oikeellisuus on tutkittava ja aiheellisten vaatimusten mark-
kamääräinen suuruus pyrittävä laskemalla tarkistamaan ottaer 
huomioon, ettei perisra a r] ci: st 	rtarrt3 t1e tie- 

lain mukaan korvata, 

d. Lyljysaaste ja tieliikennemeu 

Lyijysaasteesta esitettyjen korvausvaatinlusterl johdosta viita-
taan TVFI:n julkaisuun n:o 2.625 l.lO.197k "Liikenneperäinen 
lyijy" sekä tielilkennemelusta esitettyjen haittojen osalta 
TVH:n julkaisuun 2.622 23.9.l97 4  "Yhdyskuntasuunnittelu ja tie-
liikenriemelu". 

RYFII'1 C 

1. Maksetut ennakko- ja kertakalkkiset korvaukset 

Tolmitusmiehille on toimitettava sopimukset ja maksutositteet 
sitoumuksineen niiden korvausten osalta, jotka tolmitusmiesten 
on viran puolesta käsiteltävä,sekä sellaisten sovittujen tai 
maksettujen etuuksien osalta, joista vielä tietolmituksessa 
pyydetään korvausta. 

2. Entinen tlealue 

On selvitettävä entisen yleisen tien vastainen käyttö ellei 
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sitä ole tiesuunnitelmassa määrätty. Tällöin asiamiehen tulee 

pyytää sekä kunnossapito- että suunnittelutoimialojen lausunto, 

jossa toimialojeri tulee selvittää, onko entisillä tiealueilla 

vastaisuudessa käyttöä tietarkoituksiin mm. varasto-, pysäköin-

ti-, levähdys- tai muuna sellaisena alueena. 

Entisen tien vastaisesta käytöstä on ilmoitettava tietoirnituk-

sessa.Ellei määräystä alueen käytöstä ilmoiteta tietoimitukses-

sa tieoikeus entiseen tiealueeseen lakkaa tietoimituksen pää-

tyttyä, TL 33 § ja 34 §, TA 4. ja 7.luku sekä laki oikeudesta 
entiseen tiealueeseen. 

Tienpitäjän edustaja voi pyytää korvausta niistä erityistä ar-

voa omaavista entisen tiealueen osista, jotka liitetään rasit-

teetta viereisiin tiloihin. 

3. Tielain 67 §:n mukainen hyöty 

Jos uusi tie on aiheuttanut asianosaisille ilmeistä hyötyä, se 

on vaadittava otettavaksi huomioon korvauksia määrättäessä. 

Yleisin ja selvin hyödyn ilmenemismuoto on yksityistien kunnos-

sapidon vähentyminen. 

Vastineessa on tarkoin selvitettävä, mistä hyötyä on koitunut 

ja kuinka paljon sekä mihin määrään korvaukset on sovitettava. 

9.3.3.2. 	Tilakohtainen osa 

Tienpitäjän on esitettävä tilakohtaisesti näkemyksensä niistä 

korvausvaatimUkSiSta, joita ei ole yleisessä osassa lähemmin 

käsitelty ja joita ei voida hyväksyä. 

Erityiskysymyksiä ovat mm. 
- rakennukset, varastot ja laitteet 

- tienpitoalneet 

- tilusjärjestelyt 

- laskuojat 

- lakiin perustumattomat korvausvaatimukset. 
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1. Rakenri:set, vaoasUo 	a laitteet 

Korvauskohteen arvo lasketaan noudattaen kohdassa 6.14. annettu-

ja ohjeita. Laskelma on esitettävä vastineessa. 

os rakennus, varasto ja laite jää vain osittain tiealueelle 

eikä sitä vaadita poistettavaksi, on tämä ilmoitettava toimi-

tusmiehi lie. 

2. Tienpltoaineet 

Toimitusmiehilie on tiloittain limoitettava käytetyt ja ilitän-

näisalueiden osalta vielä käyttämättömät tienpitoaineet lomak-

keella N:o 1058. Asianosalsen tekemä tlenpltoaineen korvausvaa-

timus ja hänen esittämänsä hintanäytöt on käsiteltävä kohdas-

sa 7.3. mainitut seikat huomioon ottaen. Lisäksi on syytä esit-

tää laskelma tienpltoaineen arvosta kohdan 7.14 mukaisesti ja 

kerätä näytt5ä kohdassa 7.9. mainitusta piirin hintatilastosta. 

Puuston ennenaikaisesta hakkuusta aiheutuneista vahingoista 

esitetyt korvausvaatimukset ovat aiheettomia, jos tienpitoal-

neen korvaus ylittää metsän tuottoarvon. 

TienpitoairlekorVaUkSefl koron alkamsajankohdaSta voidaan tode- 

ta, että yleisistä teistä annetun lain 70 §:stä ilmenevä pää- 

sääntö on edelleenkin voimassa, vaikka korkein oikeus on eräis-
sä tapauksissa määrännyt koron alkamaan haltuunottoa seuraa-
van kuukauden alusta lukien. Toisaalta on olemassa myös sel-

laisia korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa maanomistajien 

vaatimus on hylätty ja korko on vahvistettu alkamaan vasta tie- 

toimituksen päättymistä seuraavan kuukauden alusta lukien. 

15. Tilusjärjestelyt 

Tilusjärjestelyjä ovat TL 35 §:n mukaisesti 

- tilusvaihto 

- vastikemaan antaminen. 



Vastirieessa on esitettävä kannanotto asianosaisten vaatim 

ta tilusjärjestelyistä. 

Jos maanomistaja ei ole esittänyt tilusjärjestelyjä ja tienpi-

täjän näkemyksen mukaan se olisi tarkoituksenmukaista suorit-

taa, on vastineessa selvitettävä perustellusti, miten tilus-

järjestely olisi tehtävä 

Tienpitäjälle ostettujen tilojen, tieaiueen olkopuoleile jää-

vät osat on aina, milloin se on tarkoltuksenmukaista,esitettä-

vä liitettäväksi viereislin tiloihin vastikemaana. 

Kaava-alueella tilusjärjestely voidaan suorittaa siinä tapauk-

sessa, että vastike puolin ja toisin voidaan antaa kaavassa sa-

maan käyttötarkoitukseen varattuna maana. Kaavoitusalueiden ja-

kolain 6 §:ssä kielletään, jos asianosaiset eivät asiasta sovi, 

pakollisessa tilusvaihdossa vaihtamassa kaavassa rakennusmaaksi 

tai liikenneväyläksi tarkoitettua maata muunlaiseen maahan. 

. Laskuojat 

Laskuojan kaivamiseen ja perkaamiseen on aina hankittava asian-

omaisen maanomistajan suostumus lomaketta N:o 1087 käyttäen. 
Lomake on liitettävä vastineeseen. Ellei suostumusta saada, on 

meneteltävä TL 30 § 3 momentin mukaisesti. 

Jos korvausvaatimuksessa väitetään kaivetun ojan ja rakennetun 

rummun syvyys virheelliseksi, on syvyys todettava vaaitsemalla. 

JOS laskuojaa ei ole väittämän mukaan kalvettu riittävän pitkäl-

le, on se todettava vaaitsemalla ja suunnitelma- tai peruskart-

taa apuna käyttäen. 

Jos ojia ei ole kaivettu ja tämän johdosta väitetään syntyneen 

vettymishaittoja, on tutkittava tietystä mandollisesti 

aiheutuneet valuma-alueen muutos- tai muut syyt vaaitsemalla, 

suunnitelma- ja peruskarttaa apuna käyttäen tai muulla tavalla. 
Jos valuma-alue ei ole muuttunut, vaatimus on aiheeton. 
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Jos laskuojan rakentamiseksi on haettu vesilainmukainen ojitus- 

toimitus, ei korvauksia voida tietoimituksessa käsitellä. Asias-

ta on ilmoitettava vastineessa toimitusmiehille.TL 62 § 14 kohta. 

Vastineessa tulee esittää, että toimitusmiehet korvauksen suu-

ruutta harkitessaan ottaisivat TL 67 §:n mukaisen hyödyn huo-
mioon, milloin sitä on koitunut kiinteistölle. 

5. Tielakiin perustumattomat korvausvaatimukset. 

Tällaisia korvausvaatimuksia, jotka on aina kilstettävä, ovat 

mm. 
- muiden kuin kiinteistönomistajan tai häneen verrat-

tavan esittämät korvausvaatimukset 

- asiamiespalkkiot ja muut sellaiset kulut 

- haitan, vahingon- ja kustannuksen korvausvaatimukset, 

jotka johtuvat yleisen tien lakkauttamisesta ja kaa-

voituksellisista seikoista 

- tienpitäjältä vaaditut työvelvoitteet 

- liikennemäärän lisääntyminen 

- korvausvaatimukset, jotka ratkaistaan jonkin muun 

lainsäädännön mukaisessa järjestyksessä mm. vesilain 

mukaan 
- tien tavanomaisesta kunnossapidosta aiheutuneet hai- 

tat ja vahingot TL 149 § ja 69 §. 

9.14 	Lausunto toimitusmiesten päätöksestä 

Toimitusmiesten päätöksestä piirin on aina annettava kirjalli-

nen lausunto tie- ja vesirakennushallltukselle. Lausunnon liit-

teenä on lähetettävä kohdassa 9.2.14. mainitut asiakirjat. 

Piirin lausunnossa tulee kiinnittää huomiota päätöksen niihin 

kohtiin, joista piirin mielestä on aihetta valittaa. Kirjelmästä 

tulee käydä ilmi, mistä ja minkä johdosta olisi valitettava se-

kä mainittava piirin käsitys korvauksen suuruudesta tai miksi 

korvausta ei olisi pitänyt ollenkaan määrätä. 



o 	LuJU1It 	ct 

tuotava julki. 

Jos lausunnon lhettmisen jäilkeen ilmenee valitusajan kuiuessa 

kuitenkin aihetta valitukseen, on tienpitäjän edustajan silloin 

otettava nopeasti vaikkapa puhelimitse yhteyttä TVH:n asianomaL 

sun henkil5ihin ja annettava heille selvitys tilanteesta. Täl 

lain TVH voi saatujen tietojen perusteella valittaa toimituk 

sesta, jos siihen katsotaan olevan aihetta. 



67 
10 	MAAOIKEUS JA KORKEIN OIKEUS 

Toimitusmiesten tietoimituksesta antamaan päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalia siitä maaoikeuteen 30 vuorokauden kulues-

sa toimituksen päättymisestä lukien. Välipäätökseen, jota tar-

koitetaan TL 37 §:n 2 momentin 14  kohdassa, ei kuitenkaan saa 
hakea erikseen muutosta (TL 103 § 1 momentti). 

Kun tienpitäjä on päättänyt valittaa maaoikeuteen, laaditaan 

valituskirjelmä TVH:ssa. Valituskirjelmä lähetetään tiedoksi 

piirille, jonka tulee toimittaa jäljerinös valltuskir'jelmästä 

edelleen maanlunastusryhmälie. 

Piirin maanlunastusryhmä on velvollinen avustamaan TVH:n asia- 

miestä maaoikeuteeri laadittavia valituskirjelmiä tehtäessä. 

piirin tulisi hankkia maanmittauskonttorista oikeaksi todista-

mattomat jäljennökset kaikista maanomistajain tekemistä vali-

tuskirjelmistä edelleen TVH:lle toimitettavaksi. 

Tienpitäjää edustaa maaoikeudessa yleensä tie- ja vesirakennus-

hallituksen valtuuttama asiamies. 

Piirin tulee määrätä maaoikeuden istuntoon TVH:n asiamiehen oi-

keudenkäyntiavustajaksi tietoimituksessa mukana ollut henkilö 

tai muu maanlunastusryhmän jäsen. 

Maaoikeuden päätökseen on mandollisuus hakea muutosta valitta-

maila siitä korkeimpaan oikeuteen 60 vuorokauden kuluessa pää-

töksen julistamisesta. Tyytymättömyys on ilmoitettava 8 vuoro-

kauden kuluessa. 

Valituskirjelmä laaditaan TVH:ssa. Piirin maanlu.nastusryhmä tai 

maaoikeudessa mukana ollut henkilö hankkii tarvittaessa lisä-

tietoja. 

Valituskirjelmä lähetetään TVH:sta tiedoksi piiriile. 

Jos maanomistajat valittavat maaoikeuden päätöksestä, piirin tu-

lisi hankkia maanmittaustoimistosta oikeaksi todistarnattomat 

jäljennökset valitusasiakirioista edelleen TVH:ile toimitetta- 

vaksi. 



Liite 1 

RAKENNUSTEN ARVIOIMINEN 

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ RAKENNUSTEN PINTA- 
ALOJEN JA TILAVUUKSIEN LASKEMISEKSI 

Pinta-alan ja tilavuuden määritelmät: 
- Rakennuksen pohjapinta-ala on rakennuksen 1. kerroksen 

ulkoseinien ulkopintojen rajoittama vaakasuora ala. 
- Kerroksen pinta-ala on kerrostasoa ympäröivien ulkosei- 

nien ulkopintojen rajoittama vaakasuora ala. 
- Rakennuksen koko kerrospinta-alalla tarkoitetaan kerrosten 

pinta-alojen summaa. 
- Sisäpinta-ala on kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien sisä-

pintojen rajoittama vaakasuora ala. 
- Rakennuksen tilavuudella tarkoitetaan tilaa, jota rajoittavat: 

- ulkoseinien ulkopinnat 
- atimman kellarin lattian yläpinta tai, jos kellari 

puuttuu, alapohjan alapinta 
- yläpohjan yläpinta tai, jos vesikatto välittömästi 

liittyy yläpohjaan, vesikaton ulkopinta. 

Esimerkki pinta-alan iaskemlsesta 

1. kerros 	 8,00 X 11,00 = 88 m 2  
Kuisti 
	

2,50 X 4,00 = 10 
Rakennuksen pohjapinta-ala 	 98 m 2  
Ullakkohuone, kerrospinta-ala 	4,00 X 11,00 = 44 
Kellari, kerrospinta-ala 	 3,00 >< 400 = 12  

Esimerkki tilavuuden laskemlsesta 

1. kerros 98 X 3,1 	303,8 m 3  

Ullakkohuone 44,00 x 2,7 = 118,8 
Kellari 12,00 X 2,1 	= 	25,2 

Rakennuksen tilavuus 447,8 m 3  

-1--- 5,0 m 

8,0 m - 	• 

11,0 m 4.0 m 

3Om i  

Esimerkki kylmän rakennuksen tiiavuuden laskemisesta (va-
rastot, puimaiat, ladot ym.) 
Pinta-ala 	 8,00 X 11,00 = 88 m 2  
Tilavuus 	 88,0 X 4,00 	352 m 3  

8,oa 

(Rakennuksen pjtuua 11 in.) 
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Liite n:o ) 
Tie- ja vesirakennuslaitos 	PÖYTKIRJA 

Uudenmaan piiri 	TA 67 § 2 momentin mukaisesta 
omaisuuden arviolntikatselmuk-

sesta. 

Aika: 	29. 10. 1975 alkaen klo 9.00 

Kokouspaikka: 	Karkkilan kauppalan rakennustoimiston kokoushuone, 

os. Turuntie 11, Karkkila 

Asia: 	Tuorilan eritasolilttymän ja Karkkilan pohjoisen 

sisääntulotien rakentaminen Karkkilan kauppalassa 

Katselmusmiehet: Katse1musinsin5ör1 Timo Toiminen Uudenmaan tie- ja 

vesirakennuspiiristä 
Karkkilan kauppalan tielautakunnan puheenjohtaja 

Pekka Peltonen Karkkilasta 
Esteetön asiantuntija maanmittausinsinööri Matti 

Mi ttanen 

Läsnäolijat: 	Työmaan edustajat: 

Työpäällikkö Pekka Puuhakas ja työmaanpäällikkö Aar-

ne Ahkera 

Suunnittelija: Insinööri Immo Innokas 

Muut läsnälolijat: 

Antti Puuhaara, Anttila RN:o 6107, Peltotie 5 Karkkila 

Matti Meikäläinen valtakirjalla Maija Muttilaisen vai-

tuuttamana 

1 § Katselmuksen tarkoitus 

Luettiin TA 67 §. Selostettiin, että kysymyksessä 
on TA 67 § 2. momentin mukainen katselmus ko. tie- 
osalla tie- ja liitännäisalueille jäävän omaisuuden 

määrän, laadun ja kunnon toteamiseksi. 

2 § Katselmuksesta tiedottarninen 
Todettiin, että katselmuksesta on tiedotettu lokakuun 

9. päivänä 1975 päivätyllä kuulutuksella, joka on ol- 



lut julkipantuna Karkkilan kauppalan ilmoitustaulul-

la 13.10. - 29.10.1975 välisen ajan. 

Lisäksi kuulutus on julkaistu 13.10.1975 Karkkilan 
Tienoo ja Karkkilan Seutu -nimisissä lehdissä sekä 

lähetetty postitse tiedossa oleville maanomistajille. 

3 § Katselmuksen laillisuus 
Julkiluettiin liikenneministeriön antama suunnitelman 

vahvistuspäätös no 123/1 .7. 1975 ja tie- ja vesiraken-
nushallituksen antama tiepäätös no T-3768/10.7.l975, 
kuulutus, piirin määräyskirje ja esteettömän asiantun-

tijan nimeämiskirje. 

Kysyttäessä kenelläkään ei ollut huomauttamista katsel-

muksen kuuluttamista eikä katselmusmiehiä vastaan sii-

täkin erikseen kysyttäessä. 

Katselmus todettiin lailliseksi ja katselmusmiehet es-

teettömiksi. 

4 § Tiealueen haltuunotto 

Tiealue on otettu tienpitäjän haltuun kuulutuksen mu-

kaisesti 29.10.1975. 

5 § Tiesuunnitelma ja rakennustyön aikataulu 
Insinööri Immo Innokas selosti tiesuunnitelmaan liit-

tyviä seikkoja. Työpäällikkö Pekka Puuhakas ilmoitti, 

että rakennustyö alkaa heti ja valmistuu työohjelman 

mukaan vuoden 1976  loppuun mennessä. 

6 § Omaisuuden poistaminen tiealueelta 
Ilmoitettiin, että tiealueelta on puusto poistettava 

31.10.1975 mennessä. 

Haapalan tilalla RN:o 963 Pl:lla 47+20  oleva vajara-
kennus on poistettava tlealueelta 31.1.1976 mennessä. 
Ellei omaisuutta ole poistettu määräaikaan mennessä, 

sen poistaa tienpitäjä. 



7 § Työnaikaiset vahingot 
Ilmoitettiin, että mandollisten työnaikaisten vahinko-

jen tapanduttua asianosaisten on otettava viipymättä 

yhteys työmaanpäällikköön, puh. 123k. 

8 § Tietoimitus, tielaki ja tieasetus ym. 
Maanrnittausinsinööri Matti Mittanen selosti myöhemmin 

pidettävään tietoimitukseen liittyviä asioita. Käytiin 

läpi katselmukseen ja tieasoihin yleensä liittyviä 

tielain ja tieasetuksen kohtia. 

Jaettiin informaatioaineisto. 
Vastattiin läsnäolijoiden kysymyksiin. 

9 § Maastokatselmuksen ohjelma 
Ilmoitettiin, että katselmus aloitetaan tielinjan alku-

päästä pi:lta 0 klo 12 ja edetään yhtäjaksoisesti tie-

suunnitelman loppuun saakka. 

Harjulan tienpitoaineenottopaikalla katselmus pidetään 

30. 10.1975 alkaen klo 9.00 

10 § Maastokatselmus 
Maastokatselmuksessa todettiin tiloittain seuraavaa: 

Karkkilan pohjoinen sisääntulotie 

Närö 	:o 18, 	omistaja Johanna Salokas, paikalla 

Plv 0+00 - 8+10 syyskynnettyä peltoa, avo-ajat 

8+10 - 11+65 syyskynnettyä peltoa, tiiliputkisalaojat, 

liitteenä kartta 

11+65 - 16+00 luonnonlaidunta 

i6+0O - 25^33 MT kuusimetsää, ikä 45 v. tih. 0,8. 
pit. 14-17 m alla kuusentaimia, ikä 20 v. 

tih. 0,6. 

25+33 - 28^60 OMT koivumetsää, ikä 20 v. tih. 1,0 
pit. 13-15 m 

28+60 - 30^00 VT sekametsää, ikä 30 v. tih. 0,8 
pit. 9-11 m, Ko 25 %, Ku  35 %, Mä 40 %. 



Plv 30^00 - 31+10 
	CT sekametsää, Ikä 30 v. tih. 0,6 pit. 7-9 m, 

Ko 30 %, Mä  75 % 
31+10 kohdalla 

	30 rn 2-lankaista piikkilanka-aitaa puupylväiri, 

kunto IV 
Lii 	31+10 - 31+20 	puro äyrälneen 

31+20 - 31+27 	yksitylstle, lev. ojan ulkoreunasta 

ulkoreunaan 7 m, ajoradan lev. 4 m. 

Tyynistö 	:o i' 9, omistaja Tyyne Tyynistö, paikalla 

Plv 31+27 - 32+00 vas. hoidettua pihamaata, jossa 

- 5 kpl satoikäisiä viinimarjapensalta 
- 6 kpl omenapulta, h=k m 
- pi:lla 31+51 juomavesikaivo  Ø 100 cm, 

syy. 2,5 m, kalvosta erillinen kaivokortti 

- pi:lla 31+62 ulkorakennus 5,2 rn x 7,0 m, 

tarkemmat tiedot liitteenä olevassa kiinteistö- 

ja rakenneselostuksessa. 

11 § Katselmuksen lopettaminen 
Koska muuta asiaankuuluvaa ei enää ilmaantunut, lope-

tettiin katselmus. 

Karkkilassa 30.10.1975 

Insinööri 

Maanmi ttausinsinööri 

/y - 2--  /17 	PZ-z1-' 

Timo Toiminen 

Matti Mittanen 

Tielautakunnan puheen- 
johtaja 	 ____________________ 

Pekka Peltonen 



Tyttömalllt maanlunastusaslolta koskeviin 

ohjeislin llittyvist lomakkeista 

N:o Nimi 	- 	- 	- 	 ___ 

1056  Alueen vuokrasopimus 

1057 Läjitysaluesopimus 

1058 Selvitys tienpltoalneen ottopaikasta 

1059 Kiinteistö- ja rakenneselostus 

1060 Suostumus alueen luovuttamiseksi tienpitoa varten 

1061 Tiedoksianto TA 22 § 2 momentti 

1062 Kuulutus 	TA 22 § 2 momentti 

106) Kuulutus 	TA 22 § 2 momentti ja TA 67 § 2 momentti 

i061i Kertakaikkista korvausta koskeva sitoumus 

1065 Työnaikaisten vahinkojen selvitys ja korvaaminen 

i066 Kalvokort.ti 

1067 Tienpltoalneen ostosopimus 

1068 Sopimus tienpltoaineen ottopalkan jälkihoidosta 

1069 Lopullinen selvitys urakoitsijan alh, vahingoista ja korv. 

1087 Laskuojaa koskeva suostumus 

io88 Sopimus työnalkaisen tien teosta 

1089 Tutkimusvahinkojen korvaussopimus 

LOMAKKEITA ON SAATAVISSA TVH:N LOMAKEVARASTOSTA NORMAALIA 

TILAUSTAPAA NOUDATTAEN. 

Samoin on saatavissa seuraavat liikenneministeriön 

lomakkeet: 

1090 Hakemus tielain halpakorkoista lainaa varten 

1091 Hakemus tielain korkotukilainaa varten 



TIE -  A VESIRAKENNUSLAITLY 
	

ALUEEN VUOKRASOPIMUS 

't-&-,,l e.e-.2- 	piiri 

yl ii 
Vuokrattava 

alue 	an n 
33 

RN:o 

Sopimuksen 

osapuolet 

m2  ,joka on maastoon paalutettu ja oheiselle kartalle merkitt: 
kranantaj a 

Allekirjoittaneet yllä mainitun tilan omistajat 
kramies 

- 
	 a€.- 	- 

ty maa 

tiemestaripiiri 

uokrarniso käyttää vuokrattavaa maa-aluetta tien tekemisen aikan 

tarko i 7 

uokrasopimus on voimassa 	- 	välisen ajHr, 
iuokramiehellä on oikeus irtisanoa sopimus aikaisemminkin, jolloir 
uokra-aika päättyy kanden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisest:. 
os vuokraaja käyttää aluetta vielä vuokra-ajan päättymisen jälk.n, 
jatkuu vuokra-aika p ttymispäivästä yhden (1) vuoden kerrallaan or 
:illä ehdoilla. Mikäli vuokranantaja ei halua jatkaa vuokrasopimuohi, 
ulee hänen kirjallisesti sanoa irti vuokrasorimus 	n7n 	.7 
\uukautta ennen vuokra- ajan päättymistä. 

uokraksi on sovittu ______________________________________________ 

markkaa vuodessa eli yhteensa 

__1 mark 

loka suoritetaan kökonaisuuu 	u' 
vuokra-ajan alkamispäivästä; 

joka vuosivuokra suoritetaan vuosittairL 	kuuu 

Vuokramies saa suorittaa alueella tarpeelliset tie - , tasaus -  ja soraiV 
työt, vesijohto-, viemäri- ja kaivotyöt; pystyttää tarpeelliset raken-
nukset, rakenteet ja laitteet sekä varastoida tienpitoainetta. Edellä 
mainittujen toimenpiteiden suhteen noudatetaan niitä lakeja ja asetuksia, 
jotka rakentamisesta yleensä ja vuokratun alueen osalta mandollisesti 
erityisesti ovat voimassa. 

Vuokramiehellä on oikeus tilan alueella vuokra-alueen ulkopuolella 

LIII käyttää vuokra-alueelle johtavia teitä 
rakentaa vuokra-alueen käyttöä varten tarvittavat tiet sekä 
sähkö- ja puhelinlinjat 

Vuokramiehellä on oikeus poistaa vuokra-alueelta alueen käytön vaatima 
nuusto. Puusto jää vuokranantajalle. 

7 	Kohdassa 3 mainittuun vuokrasurrmaan sisältyy korvaus paitsi alueen 
käytöstä, korvaus myös alueelta mandollisesti poistettavan puuston 
ennenaikaisesta tai sopimattomana vuodenaikana tapahtuvasta hakkuusta, 
mainittujen teiden ja linjojen tekemisestä ja käytöstä, alueen luonnon - 
kauneuden mandollisesta vähentymisestä ja kaikista muistakin tämän 

TVH 	A4 	12.75 



apaisen vuokra-alueen ky LLLin Lavdnunaiou L liitt'vien tuimintL. 
jo seurouksien aiheuttamista haitoista, vahingoista ja kustannuksiuL 
lukuunottamatta kuitenkaan sellaisia vahinkoja, jotka vuokramies on 
iiheuttanut vuokra-alueen ja teiden ulkopuolisille alueille 

Vuokranantaja on velvoilinen alueen omistajan mandollisesti vaih- 
Luessa huolehtimaan siitä, että vuokramiehell silyvt tmn 
;opimuksen mukaiset oikeudet. 

iuokramiehell on oikeus vuokranantajaa enempää kuulematta saada 
Lo. tilaan kiinnitys tmn sopimuksen tarkoittaman vuokraoikeuden 
ysyvyyden vakuudeksi. 

JH imies poistaa vuokra-ajan loppuessa alueelta 

vesijohdot, viemrit ja kaivot 

rakennukset, rakenteet ja muut laitteet 

puhdistaa alueen rakennusjtteist sekä tasoittaa tienpitoainoon varun- 
Lrui.uO8fl poh j ifl 	 /j. 

- -. --- -- 	 -- 	 ------- 	 - 	 - 

rit: 	::][:IOL.)I.:3H 	..ip 	.tLL:j, 	»-... 

3./t. /975 

/ 
, -.-- 

VE/,O V/S4 
	NA /JA V/54 

Jjolte 
4I 7 2z 	

Osoite 

9:3/— fil 117 
Puhelin 

Ted i5tOV 

(/d1 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

LÄJ ITYSALUESOPIMUS 
piir:L 

Alueen 
	 Kylä 	

ZL 	#I 
sijainti 	an nimi 

33 
RN:o 

Sopimuksen 	Allekirjoittaneet yllJ mainitun tilan omistalat 
osapuolet 
	

Tie— ja vesirakennuslaitos 

- 

työmaa 

tiemestaritiiri 

1 
	

Ljitysalue ksitt 	paikanpiill sovitun ja maastoon merkityn sekJ ohroi - 

sen kartan mukaisen noin - ____________ m 2  suuruisen alueen. 

2 	Korvausta alueesta, kasvavasta sadosta ja muusta alueella olevasta kasvu- 
lisuudesta sekä alueen käytön mandollisesti aiheuttamasta muusta haitasta, 
vahingosta ja kustannuksesta 

E1 ei 
maksetaan _______________________________ _________ J markkaa 
joka suoritetaan 6dun 1] kuukauden kuluessa allekirjoitus-
pJivmrst 

2 	L2J itysalueellu saadaan tien Lekemisen aikana ajaa tiurrpitoon kelpaamakunta 
materiaalia kuten kantoja, tur'vetta sekä raivausjtteit, kiviä ja maata. 

4 	Ljitysalue tasataan kytOn ptytty konet 1 kn1. 

5 	TienpitJjJll on tilan alueella oikeus ilma 	r:m.r 

kytt 	ljitysalueelle johtavaa tietä 

rakentaa ljitysalueen käytt 	varten tarvittava tie 

[3 	Tilan omistajat ovat velvollisia alueen omistajan vaihtuessa huolehtimaan 
siitä, että tienpitjll silyvJt tmn sopimuksen mukaiset oikeudet 
lj itysalueeseen. 

7 	Oikeus maanajoon sopimuksen mukaiselle alueelle alkaa sinä pJivnl, kun 
sopimus on tilanomistajain puolesta allekirjoitettu ja pttyy 	3 

[3 	Mu i. ta ehtoja 	'' 	 --- 

K[3nn[3 
TVH 1.057 A4 	12.75 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

SELVITYS 
tieoikeuöella käyttöön otctu:t 

piiri 
	

tienpitoaineen ottopaikasto 

Kunta Kylä 
Alueen 

sijainti Tilan nimil 

Omistaj 

___ 

Tienpitoain. 
otto paikka - 

Hanke, 	johon tienpitoaineen ottopaikka on vahvistettu 
Hanke 

- 

Tienpitoain. . 

ottoaika £5 1. 	 ,'5 	f.—  7i 
Kerroksiin kelpaavat ainekset 

Otetut Sora 	i4--- 	 / 	0 	 m3itd 
tienpitoaa- 

Hiekka 	 74' 70 0 	- 
määrät - 

4-a-- 	 4'5 000 	-" 

Kerroksiin kelpaamattomat ainekset 

m3itd/3ktö 

_________ Ylisuuret kivet 	 84'5 	 m3,/S 

Jäljelle 

jääneet 
3 

. 4 	0 00 - 	- 	- 

tienpitoai- 
neen määrät 

Liitteenä tienpitoaineen laatua kuvaavat seulontakäyrät, humuspitoisuus ja mandolliset muut aineen 
Tienpitoai- laatuun liittyvät selvitykset kuten kerroksellisuus, kivisyys yms. 
neen laatua 

/1 ____ 	____ 

- ." 
- 	 /0 ___ 

/ 
__ 	_ 	 ,2 	1. 	_ __ 

Muita 
1 	 n 

huomautuksia -- - 	____ 	_________ 	__________ 

___ - 

£7. /2—/9?5 
-- 

Prkka jo 

/Z4 	 __ 

TV:! J.00T Ao 
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piiri 

KIINTEIST0-  JA RAKENNESELOSTUS 

- — 

tien tkemien 	häesta priulia 	? 	•- 
poietett.avasta rakennusomaisuudesta 

Kylä 

iiinteistön 

sijainti 	Til.n nimi 

määräala yllä mainitusta tilasta 

Vuokra-aika 

vuokra-lue yllä mainitusta tilasta 
nteistin omistaja/haltija/rakennuksen haltija 

r5lntejstön 

mistaja 

33 
RN:o 3 
Pinta-ala 

m 2 /ha 

Vuokra 

mk/v 

skennusta 

cskeva 

- olitys ja 

'akennusma-

t eriaal i 
rakennus- 

s ittain 

Kaytto1aräis, 

Peruskorjaukset 

;4-- 	 , 

4c y z1 g 	 ;r9 - 

re rus 	
,t_ 	- 

v 

Ulko se inat 

/?21 	-2ii; ' 	,-z'aZ 

- 
	

-,, 	-- 

Alapohja 	
—tZ-- 4ii'z4 

,re 	 4•-'_. 

kknnai 

4jL 'pv&' 1J 'z 
t ct  

5 
4Zuzt 	€--•' 

z&- ,,. 	zt 

Lämmityslcitat 

keskuslämnitrs uunilammitps , ia.. 
Valopisteer 

kpl kuivan tilan, 	3 kpl kostean tilan 

Vesipisteet 

kpl 
1 	• 	• 

lämmin, kpl kylmä 

Viemäripi 	cr 1 

z»-L —• 
Muut varustet 

.2 ,o ---- 

TVH 1.059 A4/T 



Huomautuk s ja 	Vjj'cI22d ,t4-i-' 

etaKenam1staso 
Rakennuksen 7 hyvä 	 ri 
rakentamis- 	Kuntoisuusluokka 
taso ja 	7 = erittäin hyvä 	[7 
kuntoisuus- 

luokka 	7 IV keskinkertaista huonompi 
Huone 

Huone koh- 	Z de_4-ta4#c.*.. 
taiset 	Lattia 
se lvityks e t 	IOO,7q#*, X  3 

Seinät 

% 	i 

,az/?42 

keskinkertainen 
	

h'; 

II = hyvä 
	

[II = keskinkertain 

V = huono 

Katto 	 -, 

:. ____________ 
[ Komeroita 	- 	

kpl 
valopistelta 

kpl kuivan tilan, 	 / 	kpl kostean tilan 

Huone 

Lattia 
- 

- - ____ 
Seinät ;4_ 	4 
Katto 	 / 

:. ,4--%cz 'pt' 	22ZZ 
Komeroita 

- 	kpl 	 _________ __________ ________ 
Valopisteitä 

kpl kuivan tilan, 	- 	kpl kostean tilan 

Huone
- ___________________________________ 

Lattia 

Se ina , 

Katto 

Komeroita 

kpJ 
Valopisteitä 

kpl kuivon tilan, 	 kpl kostean tilan 

Huone 	 -, 2 
Lattia 

Se 
inätZJ'' 	

, 

	

h4 	 i4 

Katto 

Komeroita 

kpl 



Lis ks elvi- 4/2 	3 
tyks i ä .-,-. 	-. 

Rakennusta 
koskevat kääntöpuolella 
piirrokset 
ja valokuvat 

erillisenä liitteenä 

Rakennuksen 
- /A2z41441- 

pinta-ala 

ja tilavuus r 	e-.a' ,  ,a4€44;'i.4u' z- el' /32, 
rakennus- 
osittain /1- 	 /2 	i ,,,__ ° 5.-' ,- / 
eriteltynä 

- /1— 	£---, 4I' 	/2,i 

1 	4-t 	- ' 

Tarvittaessa 
Kaavojtustjlanne 

- , 	e. 	,4 o 1 	,-. '- 
selvitettävä Rakennusoikeus 	 / 

Kunnalljstekniikka 

Ä'%i 	 4 '  
Katu- ja tiersitteet 

/'t2. 
liittymismaksut 

_____ 

I-(asitukset ja maksamattomat kauppasummat yms 

's 

(2l4L 	/. /7 '97 
P'ikkr 

rcrtusnl•Rh 

7 



rliftakaava 11:100 



TIE- L]A VLSIRAKENNLJSLAITIJS 	 SUOSTUMUS 
alueen luovuttaJ 	i 

___________________________________ piiri 	tienpitoa varten 

Kunta 	 Kyla 
Alue en 

sl3aintl 	Tilan nimi 

RN : o 3 
Suo stumuksen 

antajat 	Allekirjoittaneet yllä  mainitun tilan omistajat 

Tilanomistajat antavat suostumuksensa 

tien tekemiseen 

/ 1% IY 	alkaen ja ottamaan tieoikeudella tinalueen haltuunsa. 

1: laneTistajat vakuuttavat, ettei muilla ole tiealueeseen tarvittavalla 

EI tienpitjlle erillisen 
luuksen mukaisesti 	eilanomistajiile, jotka korjaavat sen pois tien - 

«'jin osoituksen mukaan EI tilanomistajille, puuston kaataa tienpitj. 
:ukset ksitelln tietoimituksessa, jos niitä ei ole aikaisermrnin 

vittu. 

lanomistajat ovat yhdessä tienpitjn edustajan kanssa todenneet 
aalueelle jvn omaisuuden mrn, laadun ja kunnon seuraavaksi: 

'tarvittaessa voidaan kiytt 	knt5puoltaJ. 

/i,  a4 	g-.. 3 - 8-.' 3 	 /C4, --,,-e4C 

4 , ä'-t 5 - 9^oo 	 4L 42*fat Y7 

527 v 	g 7 

8 - 35 - ' 65 	2- /'%Z 	/t442 - 

75,, z:-c24. ee. G44Z 

__ 

Tt suostumusta on tehty kolme samansanaista kappaletta, yksi tilanomista -
jille ja kaksi tienpitjlle. 

/17 /975 

V/kVc7 V1SA 
	 /114/14 V/SA? 

7 2irLg )I471c ? 	________________________ 
Osoire 	 Osoite 

3f/fff1/I 	 -,/- 

Puhelin 	 Puhel 

224_1 
itään edustala Lasnä olltiep 

Todistavat 

. 	 ____ 

NE/L 
(Nimikirjoitukset selvennettv painokirjaimin.) 

Q 



TIE- JA VESIRAKENNLELAITOS 	TIEDOKSIANTO 

ntL 

7 

un -;- 
Alueen 
	

42 
sijainti 	Tilan nim: 	

-33 
RN:o _l;' 

Yieisist teistä annetun asetuksen (As 452/57) 22 :n 2 momentin mukaisesti 

iudoksenne ilmoitetaan, että _________________________________________ 

rtamaan tiep5t5kseen n:o 	 nojautuen 

:].citetaan/on loitottu 	 - 

- 

v\JHS 	\/:'!\j.f-:Hr: 	5[.:.. 	fli.I:Tj I:!;Jr.Lfl:.:fl 	LL:LFr:I rri 	.JdHi.LJ\/d.1 

fO-'-2O - /..2 ao 	.. 	. . 	. 	- 	9. /.97_ 
ylla mainitun tilan maalla 

D5t lLt:rF . 	L./litnnisalue/tienpitoaineen ottopaikka katsotaan 

otetuksi tienpitjn haltuun. 

O. .9 /97i 
P,.-l1 	j 	Ok: 

Tienpitäjän edustajo 

\y 	oleva tiedoksianto on meille toimitettu_____ pflä___________ kuuta 19 

/114/.M V/54 	 VE/XkO V/SA 

7 3 93fO 
	

3 3 /0 
Osoite 
	 Osoite 

93;" — 	 .937- 
Puhe 1 in 
	

Puheiin 

Todis tavat 

/ 4c 	 /Z 
,414rr7 ,t1E/ k4L4 / N/Y 	 /./,4.'./A 77/r4 ,4,N/V 

(Nimikir'joitukset selvennett5v painokirjaimin.) 
TVH 1.061 A4 12.75 



KUU LUTUS 

Y±init% t it 	nnLun astukson LAs 4L32/57J 22 	n 2 rnomntin 

I:LJhJj5fl5tj 1 2nol Lasn, että 	/ 

antamaan tieptkseen n:o 	/2. 	 nojautuen 

- 	 4dL1 	 -s-- 	 - 

koskevan vahvistetun suunnitelman mukainen tien tekeminen paaluv1i11 

- 

u1ojtetaan/n inff 	 / / 	19, josta lähtien tiet varten 

t:jr v1isist tejstA annetun lain 29 he 4 momentin 

rjiir.:;L1 	1IT.Hr - H1 	Ln HsltL.JHri. 

Arirs .....u 1, 	 spj: L..iu IIL sistA tpist2 arristun liin 11 	:2n, 
sntau tienpitjlle saman lain 29 hss sdetyt oikeudet tietä varten 
tarvittavan alueen haltuunottamiseen sekä alueella olevien rakennusten, 
varastojen ja laitteiden sekä kasvavan sadon ja muun kasvillisuuden 
noistamiseen sen mukaan kuin yleisistä teist annetussa asetuksessa 
1 %h srTn1 fl 

—r - 

H:ii LII t:ist2 : ...ns1un 	L7 u mukuinur maastokatselmus tie- 
alueelle jvn omaisuuden mrn, laadun ja kunnon tote -niseksj pidet1in 
mvhnin kuulutettavana ajankohtana. 

Lis- ja vesirakennuspiiriss ____________ kuun _____ pvn i ____ 

TV 



KUU L UTU S 

KvkLL..Jv1tv, 	IidvtAAr 	kuun 	puivana 19 

io9 O 	.7; ,. 2t-il,-.-L- 

.loitetaan yleisistä teistä annetun asetuksen 57 §:n 2 momentin mukainen 

.a ts e lmus LZ 	- 	 4 

varten tarvittavalla alueella. 

slr.iL 	ti 	vn t::tA 	.:v tvn tr':v:valle alueelle jvn sek 
1 lJ 	L' 	tt\/Hfl 	[HulLJflfl rflHr. , 

1L dafl 	 i1H.Rri ni11[ir 	irtL.:i:j.r or15t1Jut 
haltijat, joita sanottu tietyd koskee. 

atselmuksessa varataan asianosaisjile tilaisuus tulla kuulluiksi. 
Aamalla huomautetaan, ettei asianosaisen poissaolo estä katselmuksen 
to irni ttHrni te 

on antanut vahvistettua 

/23//ff97 roJ.maa koskevan tiepaatoksen n:o 	/ 
Annettu tiept5s, joka perustuu yleisistä teistä annetun lain 24 
ontaa tienpitjlle saman lain 29 §:ss sdetyt oikeudet tietä varten 
tarvittavan alueen haltuunottamjseen sekä alueella olevien rakennusten, 
:irastojen ja laitteiden sekä kasvavan sadon ja muun kasvillisuuden 

::oistamiseen sen mukaan kuin yleisistä teistä annetussa asetuksessa 
llhermiin sdetn. 

Iim kuulutus on samalla yleisist teistä annetun asetuksen 22 :n 
II rrumentin mukainen todisteellinen tiedoitus maanomistajille t5iden 
eloittamisosta ko. Lieosalla ja tietä varten tarvittavan alueen 

neltuunottamisesta 	5 / 7 

AuLjnnitelmakartta on nhtvn 	444114" 

aL9ta4z ,;' 	 , 	 l42441 4 4 

tie- ja vesinakennuspiiriss 	kuun 	9 pivn 19? 

TVH 1.063 A4 1275 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

piiri 

Kiinteistän 

sijainti 	Kiinteistön nii 

Kertakaikkista 

korvausta koskeva 

SITOUMUS 

RN:o 3 
33 

Omi s taj4_ 

h2 /2- ;::;;;-&_ 
en  M%ad 	 4 

Työmaan nimi 	- 

Tiin tapauksessa, ettS 	 piiri 
suorittaa allekirjoittanoillu kortakaikkiser korvauksena 

224 	 (52. 
'iurkkaa j1jempnS lueteltavasta omaisuudesta tai muista etuuksista, joista 
liekirjoittaneet joutuvat luopumaan taikka haittanaan, vahinkonaan tai 
ustannuksenaan krsimn yll  mainitun tietyin johdosta, sitoudutaan täten 
luopumaan enerrrnist tienpitjn kohdistuvista korvausvaatimuksista korvat-
tujen etuuksien osalta. 

z - 	df2 ) 

/) Y 	-ed?'iz 	 — 

4a4e14- -€4C 
-4€drj4 	 4 

37. 7 7976 

% /d9d 1 

TVH 1.0H4 A4 12.75 



• 	 ,• 	 • 

fiaksuosoite tai -paikka 	/ 

sciimusta on tohty auirnO sornansarLaists 	pa1utta, yk.i 
Korvoukson soajalle ja kaksi tisnpitjPi1s. 

;it: / f /Y75 
kka ja 	a 

L'//i',k'O V/i',4 

ec; 	 7 
Osoie / 

3//ft7//, 
Puhelin / 

Todistavat 

tM//4 V/-5A 

Osoite 
—/1 - 

puhelin 

?' 

72i' 

,,'I777 E/,iL2A.,'v 	 J'Ss/ O(/r'9 Y4 

(Nimikirloitukset seivennettv painokirjaimin.) 



TIE- JA VESIRAKENN[JSLAITOS 	TYÖNAIKAISTEN VAHINKOJEN 
___________________________piiri 	SELVITYS JA KORVAAMINEN 

Kiinteistön 
Kunta Kylä 

sijainti 

_______ 

Tilan nimi 
33 

RN:o 	3 
i in te i s tön 

omistaja tai 
'4'_ ,. ia. 

haltija 

Tieosan tai -7d 
työmaan 

nimi 

Selvityksen 
kohteena 
olevat tielinjan varrella paaluväliilä 	9 	00 	- 	 /0 	3O 
alueet 
sijaitsevat 

tienpitoaineen ottopaikalla fl muulla alueella 
Työvaihe 

tie on valmis 	 f] tietyö jatkuu 
Tien tekemi-
sen aikana 

ei ole aiheutettu 
vahinkoja tai haittoja 

on aiheutet -tu allaluetellut 
vahingot ja haitat 

Tarkka 3 // f 975 	1'O, 30 t€-t 	424. 	 —  
selvitys 
vahingon ja 4-e--.. 9 80 
hai tan 
laadusta ja .9 -*. iO 	,-2ra 	 ,-'c2 -i:.2l —  
ajankohdasta 

sekä inando 1- 
lisista 

korjaustoi- 

7 rn enpit ei stk 

,1Z?492le 	6. ii. 

-^ -'&- 

€'- 

Tienpitäjän 

edustajan 
varmennus 

Päiväys ja allekirjoitus 
- 	

f ff75 - 

TVH 1.065 A4 12.75 	 PE/iZl PU(/#AKAS 



Siinä 	pauksessa, että tienpitj tekee edellä mair 
korjaukset ja työsuoritukset, errrne vaadi rahakorvai 
errrnek tule en 	esittmn mainituista vahingo 
haitoista tienpitjlle minknlaisia vaatimuks: 

Siinä tapaukses, :t 	-r 1 n 

korjaukset ja 

kertakaikkiser 
enne tule en 
haitoista tienpi 

Siin tapaukseso 
mainituista vahingu± u ju ui Li L 	..i Lufj 

korvauksena _____________________ markkaa, enrne tule e 
usittmn mainituista vahingoista ja haitoista tier: 
jlle minknlaisia vaatimuksia. 

Muut mandolliset tiety6n aiheuttamat vahingot, haitat ja 
kustannukset selvitetn myhenrnin tietyin ptytty. 

Muista tietydn aiheuttamista vahingoista, haitoista j 
kustannuksista ermio tulo ssittmn korvausvaatimuksJ. 

Tit sitoumusta in tehty kolme sarnansanaista kappaletta, 
yksi tilanomistajille ja kaksi tienpitjlle. 

4/1 /f75 
Pikkr 	ik' 

 

//.q/dA V/-$14 

OoiLe 

93/_ // 117/17 
Puhelin 

Todistar 

%' • 

AA TT/ 	/A542- A7EN 

go 

—/1- 

' Jol,rA VA 



. 

IE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

KAI VOKORTTI 
-', 

piiri 

Kaivon 
Kunta Kylä 

sijainti Tilan nimi 	/ 

:o 3 

tieiinjan varrella paalulla 	3? 	5 	m:n etäisyydellä keskiviivasta 

tielinjan vasemmalla puolella 	[7 	tielinjan oikealla puolella 

____________ tienpitoaineen ottopaikaila 	fl 	muulla alueella 

Omistaja ,'*2 	z'e4 	' z2— 

Työmaan nimi 

Kaivon .i?] kaivettu kaivo 	luonnon lähde 	ri 	porakaivo 
rakenne Sisähalkaisija 	Vertailutaso 

[1 
m 

Seinämän laatu ja sauinaus 

Kannen korkeus 
52,20 

1 Maanpinnan korkeus 

ennan korkeus kaivossa 
.7I,0O 

1 Kaivon pohjan korkeus 
4'8,aO 

Maaper 	laatu, 

Pumput . 	 - e ijohdo 

K.AIVON PYSTY– TAI POIKKILEIKKATIS PIIRRETÄÄN KÄÄNTÖPIJOLELLE 

Kaivon ikä, 
Rakentamisvuosi 

t4'F Kunnostettu vuonna 1 Syvennettv vuonna 
J 	/95 

kunto ja 

veden 
Ka 

laatu Saastee 	, 	tkaivon läheisyydessä iheutta 

Veden la, jha ja 	ku, väri– ym. ominaisuudet 

LIITTEENÄ VESIANALYYSI 

Kaivon 

käyttö-

tarkoitus 

Omi staj ien 
(Veden ri)ttävyys yms.J,. 

(J 	øv€, 	'Z1.1' 	.-.. 	 !4Ii. 	£Z- 	'1't!' 
haastattelu 

Muita 

tietoja 

,_-,__J, -,- — 	-, - 
1 cnt. antoi 
	 Ve-,- 

Tuinur 
28 

___ 19 __ 	J-w- 

A.-i 	1:75 



Paivaadira 
Veden korkeus tai 

vesisyvyys 
Huomautuksia Mitannut 

2J?//-7 f/. 00 ____________________ S. 
50,10 _______________ ___________ 



Tienpitoai-

ne en 

ottopaikka 

Sopimuksen 

osapuolet 

TIENPI TOAI NEEN 
OSTOS OPI MUS 

Kylä 

RN:o 333 

Pinta-ala 

- 	 n. f5 O 

alue on merkitty oheiseen karttapiirrokseen 

(1 alue on paalutettu 	astoon 
Myyjä 

Allokirjoittaneet yllä mainitun tilan omistajat 
Ostaja 

-- 	 - 	- 

TIE- JA VESIPAKENNUSLAITOS 

_______________________________________ piiri 

Kunta 
Alueen 

sijainti 	Tilan nimi 

o paikan 

tydmaa 

'tiemestaripiiri 

staja suorittaa myyjlle korvausta tienpitoa.insesta mJJrn mukaan siten, 
ELL j Hsesta alueelta poiskuljetetusta 

i:m3 :st 	k-m3 :st 	tnnn:sto 

urvausta . uraav eri yks ik khintojen mukaisest: 

p/yll mainittu yksikkh 

Jukka 	30 

temaa 	________ 

",i vut 	_________ 

iujsr. ittaus tapahtuu 

auton laval- 	ruutu- 
vaaituksella 

u.ik.uus± JiJn 	ti likausittain 

a[.:5nnj'-p 'Jjj -pJ '. 	 'ZZ 

L punnitusta 
kytten 

___ _____ ____ 	7 

Sopimus astuu voimaan _____ /________ 9 5 ja on voimassa 

tySmaan tarvitsnman ajan kuitenkin enintn 	/__ 	19 	saakka. 



ii 

EI kustannuksellaan myy, 

ostaja, jolloin puut 	1' 	1 

arastoituna myyjn osoittamaan paikka 

1 	l 	sutettu rakentamaan ja pyst; 

tienpitoaineen jalostusloi 

tarpeelliset asunto- ja huoltorukonrluksoT, 

	

EI puhelin- ja voimalinjat tilan alueen kauti 	on .1 

EI 
L,[!1JiL .jineen ottamisoikeuteen sisSityy lupa :j ............ 
ittamispaikalle johtavien teiden kyttmiseen kuljetus-, huolto 
yms. ajoa varten. Samaa tarkoitusta varten on ostajalla oikeus For 

;.ie karttapiirrokseen merkittyyn paikkaan. Nluiden yksityisten tOiLI 
yttmiseen tarvittavat luvat hankkii ostaja. Ostaja vastaa teide 

uy6naikaisesta kunnossapidosta sekä siit, ett tiet ovat 
neeri oton loputtua yhtS hyvssS kunno 
Hakonnttua tietä ei tarvitse poistaa. 

daivau 

J 	J 	1 	.1. 	1 L 	- 	1. 

1 istaja siirtää ottokuopan ulkm 	. 

Itt tie paikkaan, josta paikast 

EI ei makset 
EI 	10 	 . 	. 	1 	1 

-______ - 	_______ --- markka 

Hyyjolli LI ola uikiut,ti luovuttaa tienpitoainetta ulkopuolisillo titt 
sopimusta koskevalta alueelta sopimuksen voimassaolon aikana. 

lienpitoaineen ottamisen aikana ostaja huolehtii tienpitoain 
ittopaikasta siten kuin on mrtty laissa, asetuksit 
Len antamissa mrSyksiss ja TVH:n antamissa ohjeist 

Tienpitoaineen oton ptytty ostaja poistaa alueelta KuhJosoa 
mainitut rakenteet ja laitteet. Syntyneen kuopan reunat luiskato 
tai aidataan TVH:n antamien ohjeiden mukaises 	it 	II 1 molLi 
t,ehtv erillinen sopimus lomakkeella no 1.060. 

rr.11ei tss sopimuksessa nimenomaan ole toisin sovittu, Lienpituainm 
korvaukseen sisältyy korvaus myös alueella olevan puuston ennenaikai 
sesta tai opimattomana vuodenaikana tapahtuvasta hakkuusta, tehdyisH 
maaperatutkimuksista mandollisesti aiheutuneista vahingoista, teiden 
tekemisest, tienpitoaineen kuljettamisesta, alueen luonnonkauneudrn 
ii-ihenemisest ja kaikesta muustakin tSmn tapaiseen ottamiseen 
t,avanomaisesti liittyvien toimintojen ja seurauksien aiheuttamist 
aitoista ja vahingoista lukuunottamatta kuitenkaan sellaisia vahir 
oja, jotka ostaja on oihnhJl,t.onLrt tinn i.toa neen ottopaikan :a tt 1 

lJlkri[ eil in ii le 	il rior 	1. 



on velvollinen alueen omistajan mandollisesti vaihtuessa 
:ilehtimaan siitä, että ostajalla silyvt t&nn sopimuksen 

rHkaiset oikeudet. 

.Lajalla on oikeus myyj 	enemp 	kuulematta saada ko. tilaan 
iinnitys tmn sopimuksen mukaisten oikeuksien pysyvyyden 
ikuudeksL 

1: 	ii. 	Lt.:i, 	vL: 

3. i't f975 

VEI/(IrO V/S4 

4/I7 
oite 
937/ ff7 /77 

Puhel. mn 

Ni4/i4 VISA 

Osoite 
-/1 - 

t2- 

Tienpitäjän edustaja 
PEKKA PUHI4KI4S 

To ioL a\!at 

/& /f& 	 ;Z44 
,t14r77 MEKAL4/Ne4' 	 ,Jt.'ss, JOu7,4VA 

Nimi H i mjci tu Luut on i\/nrinptt000 	i no kirj n m.i n. 	- 



TIE- A VESIRAKENNLJSLAITOS 
'_7J -, 

piiri 

SOPIMUS 
tienpitoaineen ottopaikan 

jälkihoidosta 

Tienpitoai— 	Kunta 	 Kylä 

neen otto— 

paikan 	Tilan nim 

sijainti 	 ftP: 0 	3 
Tienpitoai- 
neen 
otto paikka 	 - 

Sopimuksen 	Allekirjoittaneet yllä mainitun tilan omistajat 
osapuolet 

- 

tiemestaripiiri 

1 	Ottopaikka sisältyy vahvistettuun tiesuunnitelmaan 

Ottopaikasta on 	3 /_11 	19 71  tehty tienpitoaineen 
ostosopimus 

f\llekirjoittaneet ottopaikan omistajat ja tienpitäjän edustaja sopivat, 
että tienpitoaineen ottopaikan käytössä syntyneet jyrkät reunat 
jätetään luiskaamatta 

koko tienpitoaineen ottopaikan osalta 

ottopaikan karttapiirkseen lähein merkityltä ja maastossa 

sovitufta n. 	60 	metrin matkalta. 

3 	Samalla ottopaikan omistajat sitoutuvat vastaamaan jyrkkien reunojen 
mandollisesti aiheuttamista vahingoista sekä EI työmaan 
[1 tiemestaripiirin toimesta ko. kohdalle rakennettavan aidan kunnossa-
pidosta. 

/ /.2 - /9 75 
Paikka ja aika 

/ 

VE//rHO V/5,4 	 NVilA W-S4 

7 
°1 // /17 
	 Osoite 	

- /1 - 

Puhelin 	 Puhelin 

'2;4•4 	hz4 

Todis Lavat 

-*&: 	 ______________ 

Wimikirjoitukset selvennettävä painokirjaimi /04/T4 
N,4777 /'1E/f,4ZA/NEN 

TVH 1.OS A4 



TIE- I1R EESIRAKENNUSLAITUS 	LOPULLINEN SELVITYS 
urakoitsijan aiheuttamista tvbnni-

piiri 	 kaisista vahingoista ja korvauksiota 

ra ko i ts ij a: 	 7-_ 
1 uni Kyl K 

Kiinteistön 

sijainti Tilan nimi 

:o 3 
Kiinteistön 
omistajat A1lekirjoittanee; yll 	mainitun tilan omistajat 

Tie osan tai 

työmaan 
- 

nimi 

Selvityksen 
kohteena tielinjan varrella, 	paaluvälillä (9 ; &0 - 
3 1 e vat 
alueet 
sijaitsevat tienpitoaineen ottopaikalla fl 	muulla alueella 

Tien teke- ei ole aiheutettu vahinkoja ja haittoa 
sen 

aikana 
aiheutettu alla luetellut vahinrot a haitat 

Tarkka 

.selvitys 

vahingon ja e-- 
haitan 

laadusta ja 27- /.97 
aj ankohdasta 

_____________ [1 jatkuu kääntöpuolella 
ThE mainittu uraknitsija on suorittanut meillo kertakaikkisena korvauksena 

/I, 00 	mk aiheuttamistaan tynaikaisista vahingoista, haitoista 
kustannuksista. 

Iiista mandollisista urakoitsijan aiheuttamista tynaikaisista vahingoista, 
:itoista ja kustannuksista ermie tule esittEmEn korvausvaatimuksia. 

ELE selvitystä on tehty neljE samansanaista kappaletta, yksi tilanomistajil-
:, ;ksi urakoitsijalle ja kaksi tienpitjElle. 

irC 	a- 	 /975- 

-' 	- 

VfthV Y/514 	 ,41,q/,14 I''54 

;; 7/a: 
1 so]te 
g37//7'7 f;17 

Puhelin 

Todistavat 

Y& 	e-te- 

It 7 
Osoite 

ZzeZ 

(Nimikirjoitukset selvennettEvE painokirjaimin.] 
A 	12.71 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITUS 	 LASKUOJAA KOSKEVA 
SUOSTUMUS 

__________________________________ piiri 

Alue en 

sijainti 	Tilan nimi 

____ 	 :o3 

Laskuo jan 	 4z4 	 - 
sijainti 

__________ suunnitelman paalulla 1r2 -- 	 oheisen karttaliitteen mukaisesti 
Suo stumuksen 
antajat 	Allekirjoittaneet yllä mainitun tilan omistajat 

Tilanomistajat antavat tienpitS1lIe luvan 	kaivaa EI porat.a yii 
'rj ni tun laLa.jan tilan aI•.1 

Laukuojan r!it005 On n. 	0 	:1, .. 	rA'Erien 	on iLvLvH 

n. ___________ m, entisen oan knskimSrAinen leveys on 

Dj amaat s J Di te tuon 

/Ie&t/ /77ii'? ,7Z# 

E kasoihin 	koneella levitettynä ja tasoitettuna EI ajetaan p01. 

4 	N]andollisen puuston ojitystyän vaatimassa laajuudessa !1J poio. 
EI poistavat tilanomistajat. Puusto jää tilan omistajille. 

Laskuojan yli kulkevia teitä varten rakennetaan kar'ttaliittn' 	ao 

merkittyihin kohtiin ajoradaltaan 	5 m InvEt 
betonirurrrnut EI puusillat. 

5 	 fl Tilanomistajat luovuttavat tieripit5jElle ojituksesta tulevaa 
hyätyä vastaan korvauksetta oikeuden laskuojan tekemiseen. 

Tilanomistajilla on oikeus vaatia tielain mukaisesti tieosaa kuu-
kevassa tietoimituksessa korvaus niistä vahingoista ja haitoirta, 
joita laskuojan tekeo1ro . 

7 	 Laskuojan kunnossapito jAJ 

tienpitäjän ja tilanomistajien yhLeiseksi tehtivS ks 

tienpitäjän tehtäväksi 

8 	 Tilanomistajat sitoutuvat siihen, että jos tila myEhein myydään 
tai muuten luovutetaan, uusi omistaja ennen luovutusta saa tiedon 
tästä tilaa rasittavasta tionoitSjn oikeudesta. 

TVH . CH7 A1 



Hu i t:a rniiryku 

r:: 	suostumusta on tehty kolme samansanu i1j r':.ui 	L, y 
tilan omistajilio ja kaksi tienpitji. 

3. /7 / .9 7_ 	_________________ ___- 
Pjkk ja aika 

- 	-°- 
VE/X/t'O VISA 	 i'l'4/'A V/SA 

Osoite 
.937 ///7f/7 	

-Ii-- 

Ph1in 	 PuheJ.in 

Tujiu tavat 

PfKKA PUah'4/(,45 	 A14 777 AIE/,4LÄUA'EN -- 

[himikirjoj tuk t nlvrnn t± ava 	ii nuki r immin 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 soius 
työnaikaisen tien teosta, kunnossa- 

_______________________________ piiri 	 pidosta ja käyttöoikeudesta 

Kimta 	 Kylä 
Sopimusta 

koskevan 	Tilan nimi 	 33 
tien 

sijainti 	Tiekunta 	

:o 	3 

Luovuttaja 	- 	- 
Sopimuksen 	 tilan 
osapuolet 	Vastaa ttajo (Työmaan nimi) 

- 	 2- iz4e 2- 

LLJvvuttaa antaa oheisessa piirustuksessa esitetyn tien 

rakentamisoikeuden 
ja kyttEoikoudon vastaanottajalle 

kunnostamisoikeuden 

aLoaEuila on joko itse tai valitsemiensa urakoitsijoiden kautta 
keus yllä  mainitulla tiellä kuljetusten suorittamiseen tai oikeus 

iuovuttaa tie tilapäisesti yleiselle liikenteelle. 

.ioII: jäv omaisuus ja tiealueen kunto on merkitty 

x 
kohtaan 11 
arilliseen katselmuspytkirjaan 

oson juuston poistaa tinalueelta 

x 
t 1 lanomistajat 
t 

Enso ts 	snsmistajille. 

rakennettavan tien pituus on __________m. Tie rakennetaan __________ m 
isveksi. 

*oituspaikkojen lukumr on 	. Ohituspaikat tehdn sopimus- 
jolten kesken maastossa lherTrnin mriteltyihin kohtiin. 

.03taanottaja huolehtii sopimuksen mukaisen tien kunnostus- ja auraus-
toimenpiteistä niin ajankohtina, jolloin tie on vastaanottajan käyt5ss. 

oastaanottaja saa kohdissa 1 ja 2 mainitut oikeudet 

korvauksetta 

L_J ________________markan  suuruista korvausta vastaan. 
Hurvaukseen sisältyy korvaus myös tiealueelta mandollisesti poistettavan 
puuston ennenaikaisesta ta sopimattomana vuodenaikana tapahtuvasta 
hakkuusta ja kaikista muistakin tiealueen kyttEEn liittyvistä haitoista 
ja vahingoista lukuunottamatta kuitenkaan sellaisia vahinkoja, jotka 
mandollisesti aiheutetaan tiealueen ulkopuolisille alueille. 

3/ t 
Korvaus maksetaan _________________________________mennessä. 

- 
Korvauksen maksuosoite ja paikka 

TVH 1.088 A4 12.75 



tin 	uir.a±Inri oi1IuiJnou kLnlnJoount 

ie kunnostetaan ja luovutetaan vhintr 
ossa kunnossa kuin se oli kytt5n otettaessu 

.ie puretaan ja alue siisti€n kon 

rro toi no voimaan on pivn, kun luovuttaja on son 
• 	

J 	 "- 

ucivuttaja sitoutuu siihen, että jos tila tmn sopimuksen voima 
ollessa myydn tai muutoin luovutetaan, luovutuskirjaan oteta. 
mrys tmn sopimuksen si * 	-, 
kyttäoikeuden pysyvyydest. 

1 ta m ryksi toi liss 	- 	- 	- 	-- - 

7Lee4'7. ,c AlT %22, 4ci 

-, , 8 	/- 1  7 	 2t 

22) 2I 

.•r 	
r. 	. 	, 

Hi ja kaksi vastaanottajalle. 

/g, /2 

Z2zR 

VE//i1r0 v,s..q 
	

NA/L/4 VI'SA 

7 ___________ - 
Osoite 	 D3olte 

937//f//77 
Puhelin 	 Puhelin 	- 	- 

Z%4 24a-i 
Vastaanottaan edustaja 

Todistavat 	
/'EKr4 P/M4J{45 

/a22 

NA7T/ 	/Hqi. 4>4'4' 	 cJI/SS/ JOU7;4 VA 

(Nimikirjoituksot snlvonnottv painokirjaimin. 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

TUTKIMUS VAHINKOJEN 

	

' ? 532u e-2-_ 	 ± ri 	KORVAUSSOPIMUS 

Alueen 
	iunts. 	- 

sijainti 	Tilan nimi 

RN:o 

Sopimuksen 	A11LKli juittaneot 1 	mdlr don Liian orrIIstrIjot 
osapuolet 

- 

_____________ 	 tutkimuotSinua 

Tarkka 	 - 9 - 
selvitys 
vahingon 

ja haitan 

i ajan— 	__ 	 - 
kohdasta 

, 	 ___ 

/ / e 	 Z4L2 

jatkuu kääntipuulella 

in jlkoen kun meillu on maksettu kertakaikkisena korvauksena yllä  maini-
ista vahingoista ja haitoista 	4' 	markkaa, sitoudurrme olemaan 

o:ittmttc mitn korvausvaatimuksio Horvatun etuuden osalta. 

1 1:kimustyämaa ei ole aiheuttanut muita vahinkoja ja haittoja. 

-rJL sopimusta on tehty kolme samansanaista kappaletta, yksi tilanornista-
jille ja kaksi tienpitjl1o. 

7d- 	f7 f9Z 
Pikku jaika 

_______________ 

Vg//(/r'il 	/S4 	 /l1,9//,4 V/54 

_/I 	 J?*i? 
Osoite 

937/177/77 
Puhelin 

- - - - 

Todistavat 

/' 	 7€ 

	

,4,477/ 	E/*4L9,'4'4' 	 ji 7 qy 

[Nimikirjoitukset selvennettvN painokirjairnin.) 



2. 

3. 

T 1 E- JA V E S 1 RA K E N N liS HALLI TU KS E L L E (jätettävä ao. piirikonttoriile kaksin kappalein) 
Et. Espianaadi 4, 001300 Helsinki 13, puh. 630741 

Hakem us tielain hal pakorkoista lainaa varten 
(Valtioneuvoston päätös Asetuskok. N:o 555/71) 

Vaitionvaroista haettavan lainan määrä 

Hakija ja hänen taloudessaan olevat perneenjäsenet 

Hakijan suku- ja etunimee 	 - Synt.alka Postiosolte ja puheiln 

Nakijan ammatti 
v. 

Kotikunta 	kylä tai kaup.osa Perhesuhteet Hakijan Lapsi- 16 v. täyttän. 
kyvyttbmyys luku asuu kotona 

Naimisissa 

EI Leski 

EI Naimaton 
Eronnut 

Menetetty asunto, elinkeino tai ammatti 

T5hin merkitään menetetty tai menetettävä asunto taikka elinkeino tai ammatti sekä niistä saadun tai saatavan korvauksen määri] 
tarpeen vaatiessa arvion mukaan. 

Liikenneministeriön vahvistama lainalomake 

rVH 1.090 	 14531-71/11 



Lainoitettava asunto ja rakennukset maapohjineen 

4 	Tahän merkitUn uusi uunto taikka elinkeinon tai ammatin harjoittamisen jatkamiseen tarvittavat rakennukset sekä selvitys kustan- 

nusarviosta tai hankintahinnasta sekä maapohlasta (oh.i.t.ttava piirustuks.t ja käytettävä tarvittaessa iiitt.Itä) 

Tarvittavat Investoinnit ja rahoitussuunnitel ma 

5. Tähän merkitään hankkeen toteuttamiseen tarvittavan investoinnin määrä ja erikseen se osa siita, jota varten anotaan tielain halpa-

korkoista lainaa, sekä rahoitussuunnitelma, josta selviää omien varojen, lainavarojen, oman työn yms. tarve ja määrä, laina-aika Inc. 



Vakuudet 

6 Tähän merkitäänvakuuksien laatu ja arvo 

Hakijan taloudellinen asema 

7 	Tahan merkitain hakijan omaisuus, kiinteistöt, irtaimisto, talletukset, arvopaperit ym. sekä hakijan tulot ja velat tarpeen mukaan eri- 
teltynä (verotettavasta tulosta ja omalsuudesta on liitettävä mukaan veroviranomaisten todistus) 

Listietoja 

8. Tähän merkitään muut lainan myöntämlse.n vaikuttavat seikat 

Tissä hakemuksessa ja liltteissä antamanl tiedot vakuutan oikelksl. 

päivänä 	 kuuta 19 

Hikijan allekirjeitus 	 K&ännL 



Valtiokonttorin lausunto vakuuksista 

Piirikonttorin lausunto 

Tie- ja yesirakennushallituksen päätös 

1 TähSn tvh merkitsee lainaa koskevan ratkaisunsa seka laina-ajan. 



2 

TiE- JA VESIRAKEN N USHALLITU KSELLE (jätettävä ao. prikonttorille kaksin kappalein) 
Et. Espianaadi 4, 001300 Helsinki 13, puh. 630741 

Hakemus tielain korkotukilainaa varten 
(Vakioneuvoston päätös Asetuskok. N :o 555/71) 

Luottolaitoksen nimi ja osoite 

1. 

Hakija ja hänen taloudessaan olevat perheenjäsenet 

Hakijan suku- ja etunimet Synt.aika Postiosoite ja puhelin 

Hakijan ammatti 
v. 

Kotikunta, kylä tai kaup.osa Perhesuhteet Hakilan työ- Lapsi- 16 v. täyttän. 
kyvyttömyys luku asuu kotona 

o Naimisissa 

o Leski 

o Naimaton 

fl Eronnut 

Menetetty asunto, elinkeino tai ammatti 

3 	
Tahän merkitään menetetty tai menetettävä asunto taikka elinkeino tai ammatti sekä niistä saadun tai saatavan korvauksen määrä, 
tarpeen vaatiessa arvion mukaan. 

Liikenneministeriön vahvistama korkotukilomake 

TVH 1.091 	 127S-7l/l1 



Lainoitettava asunto ja rakennukset rnaapohjineen 

Tähän nrkIdän uusi asunto taikka elinkeinon tai ammatin harjolttamisen Jatkamiseen tarvittavat rakennukset sekä selvitys kutan-
nusarviosta tai hankintahinnasta sekä maapohjasta (oh.lstettava piirustukaet ja käytettävä tarvittaessa liitteltä) 

Tarvittavat investoinnit ja rahoitussuunniteImi 

5. Tähän merkitään hankkeen toteuttamiseen tarvittavan investoinnin määrä ja erjkseen se osa siitä, jota varten anotaan tielain korko-
tukilainaa, sekä rahoitussuunnitelma, josta selviää omien varojen, lainavarolen, oman työn yms. tarve ja määrä, anotun lainan määrä 
ja laina-aika 



Vakuudet 

6 
	

Tahän merkitäan vakuuksien laatu ja arvo 

Hakijan taloudellinen asema 

'4 	Tahän merktään hakijan omaisuus, kiinteistöt, Irtaimisto. talletukset. arvopaperit ym. sekä hakijan tulot ja velat tarpeen mukaan eri- 
teltynä (verotettavasta tulosta ja omaisuudesta on tiitettävä mukaan veroviranomaisten todistus) 

Listietoja 

Tähän merkitään muut korkotukilainan my6ntämlseen vaikuttavat seikat 

Tässä hakemuksessa ja liitteissä antamani tiedot vakuutan oikeiksi. 

päivänä 	 kuuta 19 

Hakijan all.kirjoitu 	 Käinnä. 



Luottolaitoksen lausunto 

Tähän luottolaltos merkitsee, suostuuko se myöntämlin lainan, jos laina hiväksycään tielain korkotukilainaksi 

Lainan määrä Lyhennysohjelma 

Laina-aika Lainan vakuudet 

Paikkakunta ja päivämäärä Lainanantajan aliekirjoltus 

Piirikonttorin lausunto 

Tähän asianomainen tie- ja veslrakennuspiirin pilrikonttori merkitsee lausuntonsa hakemuksen johdosta (tarvittaessa jatkettava liit-
t..liä) sekä pälväyks.n ja alleklrjoltuksan. 

Tie- ja vesi rakennushallituksen päätös 

1 Tähän tvh merkitsee korkotukilainaa koskevan ratkaisunsa sekä pälväyksen ja all.kirjoltuksen. 
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