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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maanmittausmaksusta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että valtion tarvetta 
varten suoritettavista maanmittaustoimituksista 
ja -tehtävistä sekä tilauksesta suoritetuista muista 
tehtävistä ryhdytään perimään pääsäännön mu-

kaan maanmittausmaksu asianomaiselta valtion 
viranomaiselta. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1986 
alusta lukien. 

PERUSTELUT 

Maanmittausmaksusta annetun lain (320/ 72) 
1 §:n mukaan maanmittaustoimituksista ja -teh
tävistä sekä tilauksesta suoritetuista muista tehtä
vistä peritään valtiolle maanmittausmaksua. Jos 
maanmittaustoimituksen tai -tehtävän on suorit
tanut kaupungin kiinteistöinsinööri, perii kunta 
maanmittausmaksun. 

Maanmittausmaksua ei kyseessä olevan lain 
mukaan kuitenkaan peritä nykyisin kaikista 
maanmittaustoimituksista ja tehtävistä. Lain 
4 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa ovat säännök
set siitä, mistä maanmittaustoimituksista ja teh
tävistä ei määrätä maanmittausmaksua. Näiden 
säännösten perusteella jätettiin määräämättä 
maanmittausmaksuja vuonna 1982 noin 17 mil
joonaa markkaa ja vuonna 1983 noin 18,5 mil
joonaa markkaa. Maanmittaustoimituksista ja 
tehtävistä kertyi maanmittausmaksutuloja vuon
na 1982 noin 48,7 miljoonaa markkaa ja vuonna 
1983 noin 55,1 miljoonaa markkaa. 

Lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 
maanmittausmaksua ei määrätä valtion tarvetta 
varten suoritetusta maanmittaustoimituksesta ja 
tehtävästä. Tässä kohdassa tarkoitetaan tapauk
sia, joissa valtion viranomainen hakee maanmit
taustoimituksen tai tehtävän suorittamista oman 
hallintotehtävänsä toteuttamista varten asianosai
sen asemassa. Tällainen tapaus on kyseessä esi
merkiksi silloin, kun valtion tienpitoviranomai
nen hakee tienpitäjän ominaisuudessa yleisistä 
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teistä annetun lain mukaista tietoimitusta. Näissä 
tilanteissa ei ole perusteltua syytä asettaa valtion 
viranomaista asianosaisena eri asemaan muihin 
asianosaisiin nähden maanmittausmaksun peri
misessä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että myös 
valtion viranomaisen hakemasta maanmittaustoi
mituksesta tai tehtävästä perittäisiin puheena 
olevissa tapauksissa pääsääntöisesti maanmittaus
maksu. 

Käytännössä esiintyy kuitenkin tapauksia, jois
sa maanmittausmaksun määrääminen ei ole tar
koituksenmukaista. Esimerkkinä tällaisesta tilan
teesta voidaan mainita tapaukset, jolloin maa- ja 
metsätalousministeriö pyytää tietyn tehtävän suo
rittamista varten maanmittausviranomaiselta tä
män viranomaisen erityisasiantuntemusta vaati
vaa selvitystä. Tämän vuoksi 4 §:n 1 momentin 1 
kohta ehdotetaan muutettavaksi siten, että val
tion tarvetta varten suoritetusta maanmittaustoi
mituksesta ja tehtävästä ei peritä maanmittaus
maksua asetuksella säädettävissä tapauksissa. Val
tion maksuperustelain mukaan peritään maksu 
valtion viranomaisen toiselle viranomaiselle teke
mästä suoritteesta, jollei asetuksella toisin sääde
tä. Ehdotettu säännös olisi näin ollen sisällöltään 
maksuperustelain vastaavan säännöksen kanssa 
yhdenmukainen. 

Maanmittausmaksulain 4 §:n 1 momentin 2-
5 kohdassa on niin ikään säännöksiä niistä toimi
tuksista ja tehtävistä, joiden osalta maanmittaus-
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maksua ei peritä. Näiden toimitusten ja tehtä
vien suorittamisessa on kysymys yleisestä tarpees
ta eikä valtion tarpeesta. Siltä osin kuin tällaisia 
toimituksia tai tehtäviä suoritetaan valtion viran
omaisen hakemuksesta, ei niistä perittäisi valtiol
ta maanmittausmaksua vastaisuudessakaan ehdo
tetun muutoksen seurauksena. 

Ehdotetun lainmuutoksen johdosta voidaan 
arvioida perittävien maanmittausmaksujen li
sääntyvän vuosittain noin 15 miljoonalla markal
la. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maanmittausmaksusta 2 päivänä toukokuuta 1972 
annetun lain (320/72) 4 §:n 1 momentin 1 kohta näin kuuluvaksi: 

4 § 
Maanmittausmaksua ei määrätä: 
1) valtion tarvetta varten suoritetusta maan

mittaustoimituksesta ja tehtävästä asetuksella sää
dettävissä tapauksissa; 

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan päivana 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan maanmit

taustoimituksiin ja tehtäviin, jotka tulevat vireille 
lain voimaantulon jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- Ja metsätalousministeri Toz"vo Ylåjii"rvi 
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Liite 

Laki 
maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maanmittausmaksusta 2 päivänä toukokuuta 1972 
annetun lain (320/72) 4 §:n 1 momentin 1 kohta näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Maanmittausmaksua ei määrätä: 

1) valtion tarvetta varten suoritetusta maan
mittaustoimituksesta ja tehtävästä; 

Ehdotus 

4 § 
Maanmittausmaksua ei määrätä: 

1) valtion tarvetta varten suoritetusta maan
mittaustoimituksesta ja tehtävästä asetuksella sää
dettävissä tapauksissa; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan maanmit

taustoimituksiin ja tehtävti'n, jotka tulevat viretlle 
lain voimaantulon jälkeen. 




