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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maanmittausmaksusta 
annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen mukaan maanmittausmaksusta an
nettua lakia tarkistettaisiin siten, että maanmit
tausmaksun laskentaperusteita selvennetään ja 
maksusta myönnettäviä alennuksia vähenne
tään. Esityksen lähtökohtana on, että maan
mittaustoimitusten kustannuksista valtion 
maksettaviin kuuluvat matkakustannukset ja 
kolmannes muista kustannuksista sekä hakijan 
maksettaviin loput. 

Maanmittaustoimitusten menettelyä ehdote
taan yksinkertaistettavaksi siten, että toimituk
sissa tehtäisiin vain kiinteistöjärjestelmän kan
nalta tarpeellisia toimenpiteitä. 

Esitys liittyy vuoden 1989 tulo- ja menoar
vioesitykseen. Ehdotettu laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1989. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Maanmittausmaksu on maanmittaustoimi
tusten suorittamisesta valtiolle perittävä mak
su. Maksulla katetaan osittain toimitusten suo
rittamisesta valtiolle aiheutuneet kustannukset. 

Maanmittaustoimitukset ovat tarpeen kiin
teistöjärjestelmän selvyyden kannalta. Maan
mittaustoimituksesta on hyötyä toimituksen 
hakijalle ja muulle yhteiskunnalle. Kiinteistön 
muodostamista tarkoittava maanmittaustoimi
tus ei perusta omistusoikeutta, mutta se yksilöi 
kiinteistön luotettavasti ja mahdollistaa alueen 
käyttämisen luoton vakuutena. Muiden maan
mittaustoimitusten tarkoituksena on kiinteis
töihin liittyvien oikeuksien perustaminen, lak
kauttaminen tai muuttaminen taikka kiinteistö
jaotukseen liittyvän epäselvyyden tai riitaisuu
den ratkaiseminen. Muulle yhteiskunnalle kiin
teistöjärjestelmä antaa tiedot maanomistuksen 
yksiköistä ja niihin liittyvistä oikeuksista. Nä
mä tiedot ovat välttämättömiä kaikessa maan-
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käytössä ja esimerkiksi verotuksessa. Jos tieto
ja ei saada kiinteistörekisteristä, ne on hankit
tava muulla tavoin. Tiedon tarkkuudesta riip
puen tarvittava työmäärä saattaa tällöin olla 
vähintään sama, kuin maanmittaustoimituksen 
suorittamiseen käytetty työmäärä. 

Huomioon ottaen kiinteistöjärjestelmän sel
vyydestä eri tahoille tulevat hyödyt, on asian
mukaista, että kiinteistönmuodostuksen kus
tannukset jakautuvat hyödynsaajien kesken. 
Kiinteistön omistaja maksaa osansa maanmit
tausmaksuna ja eräinä muina toimituskustan
nuksina sekä valtio loput. On tärkeää, että 
maksuvelvollisuus jakautuu oikeudenmukaises
ti, jotta omistusyksiköt mahdollisimman suu
ressa määrin saadaan vastaamaan kiinteistöyk
siköitä. Näin ollen maanmittausmaksuja ei tule 
määrätä niin korkeiksi, ettei toimituksia haeta, 
vaan maanomistuksen muutokset jätetään 
kauppakirjojen tai sovintojakojen varaan. 

Muiden maanmittaustoimitusten osalta toi
mituksen hakijan ja muun yhteiskunnan saa
mien hyötyjen suhde vaihtelee toimituksen laa-



2 1988 vp. - HE n:o 143 

dun ja toimituksen vireille tulon syyn mukaan. 
Näidenkin toimitusten osalta tulee pyrkiä sii
hen, että kustannusten jakaantuminen eri hyö
dynsaajien kesken on keskimäärin oikeassa 
suhteessa. 

Maanmittaustoimitusten kustannuksiin ja si
ten myös maanmittausmaksuun vaikuttaa li
säksi se, mitä toimenpiteitä maanmitTaustoimi
tuksissa tehdään. Sellaisia tehtäviä, joita kiin
teistöjärjestelmän selvyys ei edellytä, ei tulisi 
tehdä maanmittaustoimituksissa. Teknisen ke
hityksen seurauksena maanmittaustoimitusten 
yksityiskohtaisilla kartoilla tai muilla asiakir
joilla ei ole esimerkiksi kartantuotannon tai 
verotuksen kannalta samaa merkitystä kuin 
ennen. 

Esityksen tarkoituksena on tarkistaa maan
mittausmaksua ja maanmittaustoimitusten me
nettelyä koskevia säännöksiä. Pyrkimyksenä 
on, että maanmittausmaksu vastaisi hakijan 
tarvitsemia toimenpiteitä ja että toimituksissa 
tehtäisiin vain kiinteistöjärjestelmän selvyyden 
edellyttämia tehtäviä. 

Keskeinen ongelma maanmittausmaksun 
suuruuden kannalta on se, kuinka suuri on 
toimituksesta muulle yhteiskunnalle kuin haki
jalle itselleen koituva hyöty ja mikä osuus 
toimituksen kustannuksista tämän vuoksi kuu
luu yhteiskunnan maksettavaksi. Tämän seikan 
yksityiskohtaiseen selvittelyyn ei ole ollut mah
dollisuuksia. Asia on toisaalta sen laatuinen 
arvostuskysymys, että eri mielipiteille löytyy 
aina perusteita. Kun kuitenkin kiinteistöjärjes
telmän tiedot olisi yhteiskunnan tarpeisiin joka 
tapauksessa hankittava ja jos toimitusmenette
ly rajoitetaan oleellisimpaan, voitaneen arvioi
da, että yhteiskunnan maksettavaksi kuuluvat 
maanmittaustoimituksista maanmittaustoimis
toille aiheutuneista kustannuksista matkakus
tannukset ja noin kolmannes muista kustan
nuksista. Poikkeuksena on kuitenkin uusjako
toimitusten toimituskustannukset, joiden suo
rittamisesta valtion varoista on olemassa eri
tyissäännökset. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö 

Maanmittaushallinnon tuottamista suorit
teista perittäviä maksuja koskevat säännökset 
sisältyvät maanmittausmaksusta annettuun la-

kiin (320/72), maanmittausmaksusta annet
tuun asetukseen (398/72) sekä maanmittaustoi
mituksista ja tehtävistä perittävistä työaikakor
vauksista ja täydentämiskorvauksista sekä loh
komisista ja halkomisista perittävistä pinta-ala
korvauksista annettuun maa- ja metsätalous
ministeriön päätökseen (8/88). 

Maanmittausmaksusta annetun lain 1 §:n 
mukaan maanmittaustoimituksista ja -tehtävis
tä sekä tilauksesta suoritetuista muista tehtä
vistä määrätään valtiolle maanmittausmaksu. 
Jos maanmittaustoimituksen on suorittanut 
kiinteistöinsinööri, perii maanmittausmaksun 
kuitenkin kunta. Kunnalle maksettavien maan
mittausmaksujen määrä on kokonaisuuden 
kannalta merkityksetön. 

Maanmittausmaksusta annetun lain ja ase
tuksen mukaan suoritteista peritään lähtökoh
taisesti omakustannusarvoa vastaava korvaus. 
Omakustannusarvosta jäävät kuitenkin peri
mättä toimitusmatkoista aiheutuneet kustan
nukset maanmittausmaksulain 2 §:n 1 momen
tin 2 kohdan mukaisesti ja osa maanmittaus
toimistojen yleiskustannuksista maanmittaus
maksulain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukai
sesti. 

Maanmittausmaksun määräätnisen perus
teena käytetään työaikakorvausta, kulunkikor
vausta ja yleiskustannuskorvausta. 

Työaikakorvauksella katetaan toimituksen 
suorittamiseen osallistuneiden eri henkilökun
taryhmien keskimääräisestä palkkauksesta ai
heutuneita kustannuksia toimituksen tai tehtä
vän suorittamiseen käytetyn työajan mukaan 
laskettuna. 

Kulunkikorvauksella katetaan muita toimi
tuksesta tai tehtävistä valtiolle aiheutuneita 
välittömiä kustannuksia, sikäli kuin ne eivät 
sisälly yleiskustannuskorvaukseen taikka ole 
matkakustannusten korvausta. 

Yleiskustannuskorvauksella katetaan valtiol
le aiheutuneita muita kuin edellä tarkoitettuja 
kustannuksia osittain. 

Jos maanmittaustoimisto tai toimitusinsi
nööri on asianosaisen puolesta hankkinut toi
mitusta varten tarpeellisen asiakirjan tai sen 
jäljennöksen, sisällytetään maanmittausmak
suun lisäksi täydentämiskorvaus. 

Lohkomisen ja halkomisen osalta voidaan 
maanmittausmaksu kokonaan tai osaksi mää
rätä tällaisista toimituksista aiheutuvien keski
määräisten työaika- ja kulunkikorvausten ja 
yleiskustannuskorvausten sekä erotettavien ti-
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Janosien pinta-alojen perusteella (pinta-alakor
vaus). 

Maanmittausmaksusta annetun lain 4 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa maanmittausmaksua 
ei määrätä. Niinpä maanmittausmaksua ei 
määrätä maa- ja metsätalousministeriölle suo
ritetuista maanmittaustoimituksista eikä raja
merkkien siirtämiseksi ja rakentamiseksi suori
tetusta toimituksesta, milloin sellainen toimitus 
on aiheutunut valtion rautatien tai yleisen tien 
rakentamisen tai muun valtion varoilla tai 
avustuksella suoritetun tienrakennus-, vesira
kennus-, kuivatus- tai muun niihin verrattavan 
hankkeen yhteydessä tehdyistä maansiirtotöistä 
taikka palon tai muun siihen verrattavan va
hingon tai sen torjunnan johdosta. Maanmit
taushallitus voi määrätä, että maanmittaus
maksua ei suoriteta maanmittaustoimituksessa 
tai tilojen rekisteröimisessä sattuneen virheen 
selvittelyä tai korjaamista tarkoittavasta toimi
tuksesta taikka uusj&osta siltä osin kuin siinä 
on tutkittu ja ratkaistu toimituksen edellytyk
set ja laajuus. Lisäksi erillisissä säännöksissä 
on mainittu lukuisia tapauksia, joissa maan
mittausmaksua ei määrätä. 

Maanmittausmaksua voidaan alentaa maan
mittausmaksulain 2 §:n 4 momentin ja 4 §:n 3 
momentin perusteella. Lain 2 §:n 4 momentis
sa säädetään tapauksista, joissa maanmittaus
toimitus on palautettu tai määrätty uudelleen 
käsiteltäväksi tai pinta-alakorvauksena määrät
ty maanmittausmaksu on valtion kustannuksia 
selvästi korkeampi. Tällöin voidaan maanmit
tausmaksua yksittäistapauksessa alentaa. 

Maanmittausmaksulain 4 §:n 3 momentissa 
säädetään lainojen perusteella myönncttävästä 
alennuksesta maanmittausmaksuun. Pääsään
nön mukaan peritään maanmittausmaksusta 
puolet, jos halkomisessa tai lohkomisessa muo
dostetun tilan hankkimista tai kunnostamista 
varten on valtion varoista maksuvelvolliselle 
myönnetty laina tai laina, josta valtio maksaa 
korkohyvitystä. Alennukseen oikeuttavia lai
noja koskevia säännöksiä on yli viisikymmen
tä. 

Maanmittausmaksulain 12 §:ää esitetään tar
kistettavaksi vilvästyskoron osalta. 

2.2. Muutoksen tarve 

Laki maanmittausmaksusta on tullut voi
maan 1 päivänä toukokuuta 1972. Eräiltä osin 
laki on kuitenkin vanhentunut. Toisaalta se 

periaate, että toimituksen hakijan on maksetta
va tietty osa maanmittaustoimituksen kustan
nuksista on edelleen oikea. 

Voimassa olevan lain mukaiset valtion lai
noituksen tai korkotuen maksamiseen liittyvät 
maanmittausmaksualennukset antavat etua 
varsin sattumanvaraisesti. Lopputulos toimi
tuksen asianosaisten kannalta on usein epäoi
keudenmukainen. Taloudellisen tuen antami
nen maanmittausmaksua alentamalla on lisäksi 
asianomaiselle useimmissa tapauksissa lähes 
merkityksetöntä. Näitä alennuksia koskevia 
säännöksiä ei voidakaan pitää enää tarpeellisi
na. 

Maanmittausmaksujen alentamista koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutoinkin tarkistetta
vaksi. Tällöin lähinnä selvennettäisiin pinta
alakorvausten alentamisperusteita silloin, kun 
asianomainen on itse tehnyt osan toimitukseen 
kuuluvista tehtävistä. 

Maanmittausmaksun perusteet ovat voimas
sa olevassa laissa tarpeettoman monimutkaiset. 
Laskentajärjestelmien kehityttyä voidaan 
maanmittausmaksu määrätä työaikakorvauk
sen ja yleiskustannuskorvauksen perusteella ei
kä nykyistä kulunkikorvausta tarvita. Kulunki
korvaus on lisäksi käsitteellisesti muodostunut 
epäselväksi lähinnä maanmittaustekniikan ke
hittymisen seurauksena. 

2.3. Valmisteluvaiheet 

Vuoden 1988 tulo- ja menoarvion perus
teluissa on luvun 30.60 (Maanmittaushallinto) 
kohdalla maininta, että vuoden 1988 aikana on 
tarkoitus loppuunsaattaa selvitys- ja valmiste
lutyö maanmittausmaksujen tuoton saattami
sesta vastaamaan paremmin toimituksista ai
heutuvia kokonaiskustannuksia. Saman mai
ninnan mukaan maksujen tarkistus toteutetaan 
vuoden 1989 alussa. 

Tehtävää varten maa- ja metsätalousministe
riö asetti 22 päivänä lokakuuta 1987 maanmit
tausmaksutyöryhmän, jonka tuli suorittaa 
edellä tarkoitettu selvitystyö. Lisäksi työryh
män oli kiinnitettävä huomiota siihen, että 
hakijan maksettavaksi ei tule kustannuksia sel
laisista toimenpiteista, joita hänen tarvitseman
sa kiinteistönmuodostus ei edellytä. 

Työryhmän muistio valmistui 30 päivänä 
kesäkuuta 1988. Esitys perustuu työryhmän 
muistiossaan tekemiin ehdotuksiin. 
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3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksen mukaan maanmittausmaksujen 
määräytymisen perusteet jäisivät olennaisilta 
osin samoiksi kuin nykyisin. Maanmittausmak
sun laskemisen yksinkertaistaminen ei sinänsa 
merkitse muutosta maanmittausmaksun suu
ruuteen. 

Maanmittausmaksutulojen lisäystä merkitsee 
alennuksia koskevien säännösten tarkistami
nen. Lisäys on arvioitu noin 3 milj. markaksi 
vuodessa. Myönnettävät alennukset vähenisi
vät noin viidennekseen nykyisestä. 

Toimitusmenettelyn yksinkertaistaminen ai
heuttaa työvoimasäästöä lähinnä lohkomisissa 
ja jonkin verran halkomisissa. Säästöjen arvi
oiminen on vaikeaa, koska teknologian kehit
tyminen ilman esityksen toteuttamistakin ai
heuttaa työn tehostumista. Karkeasti arvioiden 
esityksen toteuttaminen ja jäljempänä mainit
tavien asetusten antaminen vähentäisivät loh
komisten työvoimakustannuksia noin 20 OJo. 
Tämä merkitsisi lohkomiskustannusten alene
mista noin 10 milj. markalla. 

Maanmittaustoimistojen kokonaiskustan-
nukset vuonna 1987 olivat 193,5 milj. mark
kaa. Tästä määrästä olivat maanmittaustoimi
tusten suorittamisesta aiheutuneet kustannuk
set 159,1 milj. markkaa uusjakotoimitusten 
toimituskustannukset poisluettuina. Esitykses-
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sä on lähdetty siitä, että toimitusmatkakuluja 
ja kolmasosaa maanmittaustoimitusten muista 
kustannuksista ei tule kattaa maanmittausmak
suilla. Toimitusmatkakulut olivat vuonna 1987 
yhteensä 16,2 milj. markkaa ja maanmittaus
toimitusten aiheuttamat muut kulut 142,9 milj. 
markkaa. Vuoden 1987 tilanteessa tulisi maan
mittausmaksuilla esityksen mukaan kattaa 95,3 
milj. markkaa. 

Maanmittaustoimituksista saatavat tulot oli
vat vuonna 1987 67,5 milj. markkaa. Tähän 
määrään on lisättävä laskennallisina tuloina 
maanmittausmaksusta annetun lain 4 §:n 1 ja 2 
momentin mukaiset tapaukset, joissa maanmit
tausmaksua ei määrätä, ja maanmittausmaksu
alennusten poistamisen vaikutukset, yhteensä 
noin 6 milj. markkaa. Ennen vuotta 1986 
aloitetusta, valtion tarvetta varten tehtävästä 
maanmittaustoimituksesta ei peritä maanmit
tausmaksua. Tällä perusteella jätettiin vuonna 
1987 määräämätta maanmittausmaksuja noin 
27 milj. markkaa. Tämäkin määrä on lasken
nallisesti otettava huomioon. Maanmittaustoi
mistojen tulot maanmittaustoimituksista olisi
vat täten olleet vuonna 1987 noin 100,5 milj. 
markkaa ja tulot ilman kulunkikorvauksia 96,2 
milj. markkaa. Nykyisellä 40 OJo :n yleiskustan
nusprosentilla olisi maanmittaustoimituksilta 
vaadittava kate ylittynyt vuonna 1987 noin 1 
milj. markalla. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Laki maanmittausmaksusta 

2 §. Pykälässä on säädetty maanmittaus
maksun määräytymisen perusteista. Pykälän 1 
momentin mukaan maksun määräämisen pe
rusteena käytetään työaikakorvausta, kulunki
korvausta ja yleiskustannuskorvausta. Työai
kakorvaus lasketaan toimituksen suorittami
seen osallistuneiden henkilökuntaryhmien kes
kimääräisestä palkkauksesta aiheutuneiden 
kustannusten ja toimitukseen käytetyn työajan 
mukaan. Kulunkikorvaus on tarkoitettu mui
den toimituksesta valtiolle välittömästi aiheu
tuneiden kustannusten korvaamiseen, ei kui-

tenkaan matkakustannusten korvaamiseen. 
Yleiskustannuskorvaus on tarkoitettu valtiolle 
aiheutuneiden muiden kuin edellä mainittujen 
kustannusten osittaiseen korvaamiseen. Yleis
kustannuskorvaus on asetuksella säädettävä 
prosenttiosuus työaikakorvauksesta. 

Käytännössä on kulunkikorvaus osoittautu
nut epäselväksi. Toimitusten suorittamiseen 
käytetään osittain samoja laitteita kuin maan
mittaushallinnon muiden tehtävien suorittami
seen. Samoja laitteita käytetään lisäksi useissa 
eri toimituksissa eikä voida yksiselitteisesti 
osoittaa, mikä on tällöin tietystä toimituksesta 
välittömästi aiheutunut kustannus. Maanmit
tausmaksun rakenteenkaan kannalta kulunki
korvauksen eritteleminen ei ole tarpeellista, 
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koska muista kuin työaikakorvauksen piiriin 
kuuluvista kustannuksista voidaan periä mo
mentin 3 kohdan mukaista yleiskustannuskor
vausta. Tämän vuoksi ehdotetaan momentin 2 
kohta kumottavaksi. 

Pykälän 2 momentissa on säädetty täydentä
miskorvauksesta, joka peritään silloin, kun 
maanmittaustoimisto tai toimitusinsinööri 
hankkii asianosaisen puolesta toimituksessa 
tarvittavan asiakirjan. Momenttiin tehtävä 
muutos johtuu 1 momentin 2 kohdan kumo
amisesta. 

Pykälän 4 momentissa on säännös maanmit
tausmaksun alentamisesta silloin kun toimitus 
on palautettu tai määrätty uudelleen käsiteltä
väksi tai kun pinta-alakorvauksena määrätty 
maanmittausmaksu on huomattavasti suurem
pi kuin valtiolle toimituksesta aiheutuneet kus
tannukset. Kun säännös maksun alentamisesta 
niissä tapauksissa, joissa maksu on valtiolle 
aiheutuneita kustannuksia huomattavasti suu
rempi, ehdotetaan otettavaksi 4 §:n 3 moment
tiin, tulisi asiaa koskeva maininta poistaa tästä 
momentista. 

4 §. Pykälän 3 ja 4 momentissa ovat sään
nökset maanmittausmaksun alentamisesta 
50 OJo :lla valtion myöntämän tai tukeman lai
nan perusteella. Pykälän 3 momentin mukaan 
lohkomisessa ja halkomisessa peritään maan
mittausmaksusta puolet, jos toimituksessa 
muodostetun tilan hankkimista ja kunnosta
mista varten on ennen toimituksen loppuko
kousta valtion varoista maksuvelvolliselle 
myönnetty tai hänen vastattavakseen siirretty 
laina tai laina, josta valtion varoista maksetaan 
korkohyvitystä, taikka jos toimituksessa ero
tettuun tilaan sisältyy sellainen määräosuus tai 
määräala, jonka hankkimista on tuettu edellä 
tarkoitetulla lainalla. 

Maanmittausmaksun alentamisen tarkoitus 
on ollut, että maanmittausmaksua perimällä ei 
aiheutettaisi taloudellista rasitusta sellaiselle 
kiinteistön omistajalle, jonka kiinteistön kun
nostusta tai hankintaa tuetaan muutoinkin val
tion varoin. Käytännössä maanmittausmaksun 
alentamisen muodossa tuleva tuki on kuitenkin 
muodostunut varsin sattumanvaraiseksi eikä 
useinkaan edistä niitä päämääriä, joihin lainaa 
myönnettäessä on pyritty. Tämän vuoksi sään
nös ehdotetaan kumottavaksi. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan siirrettä
väksi 2 § :n 4 momenttiin sisältyvä säännös 
pinta-alakorvauksena määrättävän maanmit
tausmaksun alentamisesta silloin, kun valtiolle 

aiheutuneet kustannukset ovat huomattavasti 
maanmittausmaksua alemmat. Tarkempia 
säännöksiä tällaisesta alentamisesta on voimas
sa olevan maanmittausmaksuasetuksen 5 §:ssä. 

Asetuksen 5 §:n 3 momentin pinta-alakor
vausta voidaan harkinnan mukaan alentaa, jos 
lohkomisessa tai halkomisessa tilan alue käsit
täa vesialuetta taikka kitu- tai joutomaata yli 
30 %. Saman pykälän 4 momentin mukaan 
voidaan pinta-alakorvausta harkinnan mukaan 
alentaa, jos valtiolle aiheutuneet kustannukset 
ovat huomattavasti pienemmät. 

Säännökset ovat varsin väljät ja alennus 
perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan. 
Toisaalta alennuskäytännössä on tapahtunut 
vakiintumista ja maanmittaushallituksen pyrki
myksenä on ollut toteuttaa yhdenmukaista 
käytäntöä koko maassa. 

Käytännössä maanmittaustoimituksen kus
tannukset muodostettua tilaa kohti voivat jää
dä pinta-alakorvausta alemmiksi silloin, kun 
samassa toimituksessa muodostetaan useita ti
loja tai kun asianosaiset itse suorittavat toimi
tukseen kuuluvia teknisiä tehtäviä. Pykälän 3 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi maininta 
näistä alennukseen oikeuttavista seikoista. Li
säksi ehdotetaan, että asetuksella säädettäisiin 
kullakin eri perusteella myönnettävän alennuk
sen prosentuaalisesta suuruudesta. 

12 §. Pykälää esitetään tarkistettavaksi vii
västyskoron osalta. 

1.2. Jakolaki 

192 §. Kuten edellä yleisperusteluissa on to
dettu, maanmittaustoimitukset palvelevat toi
saalta hakijan ja toisaalta muun yhteiskunnan 
tarpeita. Kiinteistöjaotuksen saattaminen omis
tusjaotusta vastaavaksi on kiinteistöjärjestel
män selvyyden kannalta keskeinen tavoite. 
Maanmittaustoimituksissa tehtävien toimenpi
teiden tulee palvella edellä mainittuja päämää
riä. Jotta toimitukset eivät tarpeettomasti vii
västyisi eivätkä toimituskustannukset tarpeet
tomasti kohoaisi, tulisi toimituksissa suorittaa 
vain edellä mainittujen päämäärien kannalta 
tarpeelliset tehtävät. 

Toimitusasiakirjojen merkitys kartantuotan
non ja maankäytön kannalta on aikanaan ollut 
nykyista suurempi. Kartantuotantomenetel
mien kehityttyä toimitusasiakirjojen merkitys 
on tässä suhteessa vähentynyt. Tällöin erityi
sesti lohkomisessa on tiluskuvioittainen jyvittä-
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minen ja kartan tekeminen niistä tarpeetonta. 
Tämän vuoksi ehdotetaan pykälää muutetta
vaksi siten, että lohkomisessa määrätään osalu
ku ja manttaali aina tilojen arvioitujen koko
naisjyvitysarvojen perusteella. 

1.3. Laki tilojen yhteisten teiden ja valta
ojien sekä niihin verrattavien alueiden 
lakkaamisesta yhteisinä alueina 

20 §. Pykälässä on säädetty lakanneiden yh
teisten teiden ja valtaojien sekä niihin verratta
vien alueiden selvittämisestä. Pykälän 1 mo
mentin mukaan tällainen lakannut yhteinen 
alue todetaan toimituksessa, joka koskee 
alueeseen rajoittuvaa kiinteistöä ja sen pinta
alaa ja merkitään alue kartalle. Pykälän 4 
momentin mukaan lakanneet yhteiset alueet 
voidaan määrätyn alueen osalta selvittää erilli
senä toimituksena. Tällaisen toimituksen kus
tannukset maksetaan valtion varoista. 

Yhteisten alueiden osalta maarekisterin tie
dot ovat varsin puutteellisia. Lakanneet yhtei
set alueet voidaan selvittää joko alueittain 
erillisissä toimituksissa tai kiinteistöillä suori
tettavien maanmittaustoimitusten yhteydessä. 
Lakanneen yhteisen alueen selvittäminen kiin
teistöllä suoritettavan maanmittaustoimituksen 
yhteydessä merkitsee useinkin huomattavaa 
työmäärää toimituksessa. Toisaalta toimituk
sen yhteydessä tehty selvitys jättää lakanneita 
yhteisiä alueita koskevat tiedot jatkuvasti vail
linaisiksi, koska selvitysten tekeminen edellyt
tää toimitushakemusta ja näitä hakemuksia 
tehdään vain osasta tiloja. Kiinteistöjärjestel
män selvyyden kannalta onkin tarkoituksen
mukaista selvittää lakanneet yhteiset alueet 
määrättyjen aluekokonaisuuksien puitteissa. 
Pykälään ehdotetaan tehtäväksi muutos, jonka 
mukaan selvittely aina tehdään alueittain. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Maanmittausmaksuasetukseen on tarkoitus 
ottaa yksityiskohtaiset säännökset maanmit
tausmaksun alennusperusteista silloin, kun 
alennus perustuu siihen, että pinta-alakorvauk
sena määrättävä maanmittausmaksu olisi ai
heutuneita kustannuksia suurempi. Alennukset 
koskisivai vain lohkomisia. Muodostettavien 
tilojen lukumäärästä aiheutuva alennus on tar
koitus säätää 10-30 %:iin ja muista lakiehdo
tuksen 4 §:n 3 momentissa mainituista toimen
piteistä aiheutuva alennus 10 11Jo:ksi kustakin. 

Jakoasetusta on tarkoitus muuttaa siten, että 
vain toimituksen lopputuloksen kannalta tar
peellisia tehtäviä säädettäisiin suoritettavaksi 
toimitukseksi. Toimituskartta olisi lähinnä ti
lan rajat osoittava rajakartta ilman maankäyt
tölajeja ja tilustyyppejä. Tiedot näistä seikoista 
saadaan luotettavarumin kartanvalmistuksen 
tuloksina. Lohkomisessa laadittaisiin kartta 
pääsääntöisesti vain erotettavasta alueesta eikä 
lohkomiskirjassakaan esitettäisi tietoja maan
käyttölajeista tai tiluskuvioista. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1989. Maanmittausmaksulakiin 
tehtäviä muutoksia ei kuitenkaan sovellettaisi 
ennen voimaantuloajankohtaa aloitettuun toi
mitukseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 
Laki 

maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maanmittausmaksusta 2 päivänä toukokuuta 1972 annetun lain (320/72) 2 §:n 1 

momentin 2 kohta ja 4 §:n 4 momentti, näistä 2 §:n 1 momentin 2 kohta sellaisena kuin se on 4 
päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (531175), sekä 

muutetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohta, 2 §:n 2-4 momentti ja 4 §:n 3 momentti sekä 12 §, 
näistä 2 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 §:n 2-4 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa 4 
päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

2 § 
Maanmittausmaksun määräämisen perus

teena käytetään: 

3) valtiolle aiheutuneiden muiden kustannus
ten, lukuunottamatta toimitusmatkakustan
nuksia, osittaiseksi korvaamiseksi asetuksella 
säädettävän prosentin mukaan laskettavaa 
osuutta työaikakorvauksesta (yleiskustannus
korvaus). 

Lohkomisen ja halkomisen osalta voidaan 
maanmittausmaksu kokonaan tai osaksi mää
rätä tällaisista toimituksista aiheutuvien keski
määräisten työaikakorvausten ja yleiskustan
nuskorvauksen sekä erotettavicn tilanosien 
pinta-alojen perusteella (pinta-alakorvaus). 

Jos maanmittaustoimisto tai toimitusinsi
nööri on asianosaisen puolesta hankkinut toi
mitusta varten tarpeellisen asiakirjan tai sen 
jäljennöksen, otetaan maanmittausmaksua 
määrättäessä huomioon 1 ja 2 momentissa 
mainittujen korvausten lisäksi asiakirjan hank
kimisesta johtuva keskimääräinen työaika- ja 
yleiskustannuskorvaus (täydentämiskorvaus). 

Milloin toimitus on palautettu tai määrätty 
uudelleen käsiteltäväksi, voidaan maanmittaus
maksu, sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään, yksittäistapaukscssa määrätä 1 
ja 2 momentissa mainittujen perusteiden mu
kaisesti määräytyvää maksua pienemmäksi. 

4 § 

Milloin samassa maanmittaustoimituksessa 
muodostetaan useita tiloja tai milloin asian
osaiset ovat tehneet etukäteen maanmittaustoi
mituksen pyykityksen tai kartoituksen ja raja
linjojen aukikarsimisen taikka kartan piirtämi
sen, alennetaan 2 §:n 2 momentin mukaista 
pinta-alakorvausta asetuksella säädettävän 
prosentin mukaan. 

12 § 
Tässä laissa takoitettu maanmittausmaksu 

on suoritettava maksun suuruudesta riippuen 
yhtenä tai useampana eränä sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. Jos suoritus ei tapahdu 
määräaikana, on erääntyneelle määrälle suori
tettava viivästyskorkoa 16 prosenttia vuodessa. 
Maanmittausmaksusta on voimassa, mitä vero
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367 /61) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan maan

mittaustoimituksiin ja tehtäviin, jotka tulevat 
vireille lain voimaantulon jälkeen. 
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2. 
Laki 

jakolain 192 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain 
192 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (509/84), näin 
kuuluvaksi: 

192 § 
Lohkoruistoimituksessa on määrättävä siinä 

muodostettavien tilojen osaluku ja manttaali 
muodostettavien tilojen arvioitujen kokonais
jyvitysarvojen perusteella. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä 

alueina annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin 
verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina 17 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain 
(983176) 20 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa 
laissa (23/81), näin kuuluvaksi: 

20 § 
Maanmittaustoimisto voi antaa hakemukset

ta määräyksen määrätyllä alueella sijaitsevien 
lakanneiden yhteisten alueiden selvittämistoi
mitukseksi, jossa todetaan kiinteistöön siirty
nyt lakannut yhteinen alue ja sen pinta-ala 
sekä merkitään alue kartalle ja tarvittaessa 
maastoon. Samassa yhteydessä voidaan käsitel
lä muukin kiinteistöön siirtynyt sanotunlainen 
yhteinen alue sekä tällaisesta alueesta muihin 

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1988 

kiinteistöihin siirtyneet osat, jos se katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi. Toimituksessa nouda
tettavasta menettelystä ja muutoksenhausta 
toimitukseen on soveltuvin kohdin noudatetta
va lohkomista koskevia jakolain säännöksiä. 

Tässä pykälässä tarkoitetun toimituksen kus
tannukset maksetaan valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

1. 
Laki 

maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 2 päivänä toukokuuta 1972 maanmittausmaksusta annetun lain (320/72) 2 §:n 1 

momentin 2 kohta ja 4 §:n 4 momentti, näistä 2 §:n 1 momentin 2 kohta sellaisena kuin se on 4 
päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (531/75), sekä 

muutetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohta, 2 §:n 2-4 momentti ja 4 §:n 3 momentti sekä 12 §, 
näistä 2 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 §:n 2-4 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa 4 
päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Maanmittausmaksun määräämisen perus

teena käytetään: 

2) muita toimituksesta tai tehtävästä valtiol
le aiheutuneito välittömiä kustannuksia, sikäli 
kuin ne eivät sisälly 3 momentin nojalla perit
tävään korvaukseen taikka ole matkakustan
nusten korvausta (kulunkikorvaus); ja 

3) valtiolle aiheutuneiden muiden kust:mnus
ten osittaiseksi korvaamiseksi asetuksella sää
dettävän prosentin mukaan laskettavaa osuutta 
työaikakorvauksesta (yleiskustannuskorvaus); 

Lohkomisen ja halkomisen osalta voidaan 
maanmittausmaksu kokonaan tai osaksi mää
rätä tällaisista toimituksista aiheutuvien keski
määräisten työaika- ja kulunkikorvausten ja 
yleiskustannuskorvauksen sekä erotettavien ti
lanosien pinta-alojen perusteella (pinta-alakor
vaus). 

Jos maanmittaustoimisto tai toimitusinsi
nööri on asianosaisen puolesta hankkinut toi
mitusta varten tarpeellisen asiakirjan tai sen 
jäljennöksen, otetaan maanmittausmaksua 
määrättäessä huomioon 1 ja 2 momentissa 
mainittujen korvausten lisäksi asiakirjan hank
kimisesta johtuva keskimääräinen työaika-, 
kulunki- ja yleiskustannuskorvaus (täydentä
miskorvaus). 

Milloin toimitus on palautettu tai määrätty 
uudelleen käsiteltäväksi tahi milloin maanmit
tausmaksu on määrätty momentin mukaisesti 
ja valtiolle toimituksesta tai tehtävästä aiheutu
neet kustannukset ilmeisesti ovat sanotussa 
momentissa tarkoitettuja keskimääräisiä kus- . 

2 3811871 

(kumotaan) 

3) valtiolle aiheutuneiden muiden kustannus
ten, lukuunottamatta toimitusmatkakustan
nuksia, osittaiseksi korvaamiseksi asetuksella 
säädettävän prosentin mukaan laskettavaa 
osuutta työaikakorvauksesta (yleiskustannus
korvaus). 

Lohkomisen ja halkomisen osalta voidaan 
maanmittausmaksu kokonaan tai osaksi mää
rätä tällaisista toimituksista aiheutuvien keski
määräisten työaikakorvausten ja yleiskustan
nuskorvauksen sekä erotettavien tilanosien 
pinta-alojen perusteella (pinta-alakorvaus). 

Jos maanmittaustoimisto tai toimitusinsi
nööri on asianosaisen puolesta hankkinut toi
mitusta varten tarpeellisen asiakirjan tai sen 
jäljennöksen, otetaan maanmittausmaksua 
määrättäessä huomioon 1 ja 2 momentissa 
mainittujen korvausten lisäksi asiakirjan hank
kimisesta johtuva keskimääräinen työaika- ja 
yleiskustannuskorvaus (täydentämiskorvaus). 

Milloin toimitus on palautettu tai määrätty 
uudelleen käsiteltäväksi, voidaan maanmittaus
maksu, sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään, yksittäistapauksessa määrätä 1 
ja 2 momentissa mainittujen perusteiden mu
kaisesti määräytyvää maksua pienemmäksi. 
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Voimassa oleva laki 

tannuksia huomattavasti pienemmät, voidaan 
maanmittausmaksu, sen mukaan kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään, yksittäistapaukses
sa määrätä 1 ja 2 momentissa mainittujen 
perusteiden mukaisesti määräytyvää maksua 
pienemmäksi. 

4§ 

Milloin halkomisessa tai lohkomisessa muo
dostetun tilan hankkimista tai kunnostamista 
varten on ennen toimituksen loppukokousta 
valtion varoista maksuvelvollisille myönnetty 
tai hänen vastattavakseen siirretty laina tai 
laina, josta valtion varoista maksetaan korko
hyvitystä, taikka milloin toimituksessa erotet
tuun tilaan sisältyy sellainen määräosuus tai 
määräala, jonka hankkimista on tuettu edellä 
tarkoitetulla lainalla, peritään erotetun tilan 
osalle tulevasta maanmittusmaksusta vain puo
let. Asianosaisen, joka haluaa käyttää hyväk
seen tätä etua, on toimitettava asianomaisen 
viranomaisen antama todistus tai muu luotetta
va selvitys edellä tarkoitetusta lainasta viimeis
tään toimituksen loppukokouksessa toimitus
insinöörille tai siinä asetetun enintään kolmen
kymmenen päivän pituisen määräajan kuluessa 
maanmittaustoimistolle uhalla, että oikeus ky
symyksessä olevan edun saamiseen on menetet
ty. 

Jos asianosaiset ovat sopineet maanmittaus
maksun osittelun perusteista, ei 3 momentissa 
tarkoitettua helpotusta myönnetä enempää 
kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen perus
teiden mukaan määrätyn maanmittausmaksun 
mukaisesti olisi tuleva. 

12 § 
Tässä laissa tarkoitettu maanmittausmaksu 

on suoritettava maksun suuruudesta riippuen 
yhtenä tai useampana eränä sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. Jos suoritus ei tapahdu 
määräaikana, on erääntyneelle määrälle suori
tettava viivästyskorkoa siten kuin asetuksella 
säädetään, kuitenkin enintään 12 prosenttia 
vuodessa. Maanmittausmaksusta on voimassa, 
mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosotto
toimin annetussa laissa (367 161) on säädetty. 

Ehdotus 

Milloin samassa maanmittaustoimituksessa 
muodostetaan useita tiloja tai milloin asiano
saiset ovat tehneet etukäteen maanmittaustoi
mituksen pyykityksen tai kartoituksen ja raja
linjojen aukikarsimisen taikka kartan piirtämi
sen, alennetaan 2 §:n 2 momentin mukaista 
pinta-alakorvausta asetuksella säädettävän 
prosentin mukaan. 

(kumotaan) 

12 § 
Tässä laissa tarkoitettu maanmittausmaksu 

on suoritettava maksun suuruudesta riippuen 
yhtenä tai useampana eränä sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. Jos suoritus ei tapahdu 
määräaikana, on erääntyneelle määrälle suori
tettava viivästyskorkoa 16 prosenttia vuodessa. 
Maanmittausmaksusta on voimassa, mitä vero
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367 161) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan maan

mittaustoimituksiin ja tehtäviin, jotka tulevat 
vireille lain voimaantulon jälkeen. 
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2. 
Laki 

jakolain 192 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain 
192 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (509/84), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

192 § 
Lohkomistoimituksessa on määrättävä siinä 

muodostettaville tiloille osaluku ja manttaali 
summittain lasketun jyvitysarvon tai jos erityi
set syyt sitä vaativat, ti/uskuvioittain lasketun 
jyvitysarvon perusteella. 

3. 

Ehdotus 

192 § 
Lohkomistoimituksessa on määrättävä siinä 

muodostettavien tilojen osaluku ja manttaali 
muodostettavien tilojen arvioitujen kokonais
jyvitysarvojen perusteella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä 

alueina annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin 
verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina 17 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain 
(983/76) 20 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa 
laissa (23/81), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

20 § 
Lakanneeseen yhteiseen alueeseen rajoittu

valla 3 §:ssä tarkoitetulla kiinteistöllä suoritet
tavassa maanmittaustoimituksessa on siltä 
osin, kuin alue rajoittuu toimituksessa selitet
täviin tiluksiin, todettava kiinteistöön siirtynyt 
lakannut yhteinen alue ja sen pinta-ala sekä 
merkittävä alue kartalle ja tarvittaessa maas
toon. Samassa yhteydessä voidaan käsitellä 
muukin kiinteistöön siirtynyt sanotunlainen 
yhteinen alue sekä tällaisesta alueesta muihin 
kiinteistöihin siirtyneet osat, mikäli se katso
taan tarkoituksenmukaiseksi. 

Mikäli 1 momentissa tarkoitettujen toimen
piteiden johdosta piirirajankäynti osoittautuu 
tarpeelliseksi, voidaan sen yhteydessä sopivan 
rajasovituksen aikaansaamiseksi suorittaa ra
jan oikaiseminen. 

Ehdotus 

20 § 
Maanmittaustoimisto voi antaa hakemukset

ta määräyksen määrätyllä alueella sijaitsevien 
lakanneiden yhteisten alueiden selvittämistoi
mitukseksi, jossa todetaan kiinteistöön siirty
nyt lakannut yhteinen alue ja sen pinta-ala 
sekä merkitään alue kartalle ja tarvittaessa 
maastoon. Samassa yhteydessä voidaan käsitel
lä muukin kiinteistöön siirtynyt sanotunlainen 
yhteinen alue sekä tällaisesta alueesta muihin 
kiinteistöihin siirtyneet osat, jos se katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi. Toimituksessa nouda
tettavasta menettelystä ja muutoksenhausta 
toimitukseen on soveltuvin kohdin noudatetta
va lohkomista koskevia jakolain säännöksiä. 

Tässä pykälässä tarkoitetun toimituksen kus
tannukset maksetaan valtion varoista. 
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Voimassa oleva laki 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty maan
mittaustoimituksesta, on noudatettava soveltu
vin osin tontinmittauksessa ja yleisen alueen 
mittauksessa. 

Maanmittauskonttori voi antaa hakemukset
ta määräyksen 1 momentissa mainittujen toi
menpiteiden suorittamiseen määrätyllä alueella 
sijaitsevien /akanneiden yhteisten alueiden 
osalta erillisenä toimituksena. Toimituksen yh
teydessä voidaan suorittaa myös 2 momentissa 
mainittuja toimenpiteitä. Toimituksessa nou
datettavasta menettelystä ja muutoksenhausta 
toimitukseen on soveltuvin kohdin noudatetta
va lohkomista koskevia jakolain säännöksiä. 

Tässä pykälässä tarkoitettujen toimenpitei
den kustannusten maksamisesta on voimassa, 
mitä asianomaisen toimituksen kustannusten 
osalta on erikseen säädetty. Kustannukset 4 
momentissa tarkoitetusta toimituksesta makse
taan valtion varoista. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


