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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaavoitusalueiden ja
kolain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on nopeuttaa kaa
voitusalueiden jakolain mukaisten toimitusten 
suorittamista. Tässä tarkoituksessa tarkiste
taan toimitusmenettelyä koskevia säännöksiä. 
Samalla ehdotetaan tarkistettavaksi kaavallisia 
osittamisrajoituksia koskevia säännöksiä. Li-

säksi poistettaisiin kaksijakoisuus muutoksen
hakujärjestelmästä sekä kevennettäisiin maan
mittaustoimitusten tarkistusta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1990. 

YLEISPERUSTELUT 

Kaavoitusalueiden jakolaki (101160) koskee 
lain 1 §:n mukaan kiinteistön muodostamista 
ja siihen liittyviä toimituksia kaupungissa ja 
kaavoitusalueilla maalaiskunnassa. Lain kes
keiset säännökset koskevat kaupunkien asema
kaava-alueilla suoritettavia kiinteistötoimituk
sia, joista tärkeimmät ovat tontinmittaus ja 
yleisen alueen mittaus. Erityisiä kaavoitusaluei
den jakolain mukaisia maanmittaustoimituksia 
ovat lisäksi tontinosan lunastamistoimitus, jo
ka voidaan suorittaa maataiskuntien asema
kaava-alueilla, rakennuspaikan osan lunasta
mistoimitus, joka voidaan suorittaa rakennus
kaava- tai rantakaava-alueilla, sekä lain 
47 §:ssä mainittu toimitus, joka koskee maa
laiskunnan omistukseen tulevan katualueen 
erottamista. Kaavoitusalueiden jakolain varsi
nainen soveltamisala käsittää sellaiset yksityis
kohtaisten kaavojen alueella suoritettavat 
maanmittaustoimitukset, joilla pyritään edistä
mään kaavan toteutumista. 

Kaavoitusalueiden jakolain 17-21, 21 a-
21 c, 22-25 ja 25 a §:ssä ovat säännökset 
siitä, miten erilaiset rakennuslain mukaiset 
kaavat ja vireillä oleva kaavoitustyö samoin 
kuin kunnalliset rakennusjärjestykset vaikutta
vat kiinteistönmuodostukseen. Tältä osin kaa
voitusalueiden jakolain säännökset koskevat 

360611T 

myös jakolain (604/51) mukaisia maanmittaus
toimituksia. Kiinteistönmuodostukseen kohdis
tuvat rajoitukset, jotka edellä mainittuihin py
käliin on otettu, perustuvat lähinnä rakentami
sen ohjaamisesta lähteviin tarpeisiin. 

Kaavoitusalueiden jakolain mukaisia kiin
teistönmuodostukseen kohdistuvia rajoituksia 
on edelleen pidettävä pääosin tarpeellisina 
maankäytön suunnittelun kannalta, koska 
maanomistuksella, jonka kohde kiinteistön
muodostuksessa yksilöidään, on voimakkaat 
vaikutukset maankäytön suunnitteluun. Myös 
kiinteistönomistajan etu on, että hän voi käyt
tää muodostettua tilaa aikomaansa tarkoituk
seen. Toisaalta on syytä selkeyttää sitä eroa, 
mikä kiinteistönmuodostuksen ja rakennuslu
pamenettelyn välillä on. Niinpä lähtökohtana 
on pidettävä sitä, että kiinteistön muodostuk
sen yhteydessä ei tosiasiallisestikaan ratkaista 
rakentamisen edellytyksiä, vaan tällaiset rat
kaisut tapahtuvat joko kaavoituksen tai raken
nuslupamenettelyn yhteydessä. Tässä suhteessa 
lähinnä seutukaavan oikeusvaikutuksia koske
via kaavoitusalueiden jakolain säännöksiä on 
pidettävä epäselvinä. 

Kaavoitusalueiden jakolain mukainen muu
toksenhakujärjestelmä on kaksijakoinen siten, 
että eräistä asioista valitetaan rakennuslauta-
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kuntaan ja eräistä maaoikeuteen. Kaksijakoi
suus on kuitenkin osoittautunut epätarkoituk
senmukaiseksi, minkä vuoksi siitä ehdotetaan 
luovuttavaksi. 

Muilta osin lakiehdotukseen sisältyvät muu
tokset ovat lähinnä menettelyn nopeuttamista 
tarkoittavia ehdotuksia. 

Esitetyt lainmuutokset nopeuttavat maan
mittaustoimitusten käsittelyä, josta aiheutuu 
säästöä. Esitys ei merkitse muutoksia olemassa 
olevien hallintoyksiköiden organisaatiossa eikä 
aiheuta lisähenkilökunnan tarvetta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

4 §. Pykälän voimassa olevan 1 momentin 
mukaan saadaan asemakaava-, rakennus
kaava- tai rantakaava-alueelia suorittaa pakol
linen tilusvaihto tai uusjako, vaikka näiden 
toimitusten suorittamiselle jakolaissa säädetty
jä edellytyksiä ei olisi olemassa, jos toimituk
sella voidaan poistaa se haitta, joka tilojen 
sijainnista kaavan toteuttamisen vaikeutumise
na aiheutuu, taikka sitä vähentää. Säännös 
mahdollistaa pakollisen tilusvaihdon, mutta ei 
sen sijaan vapaaehtoisen tilusvaihdon suoritta
mista. Pakollinen tilusvaihto eroaa vapaaehtoi
sesta tilusvaihdosta lähinnä vain siinä, että se 
asianosaisten sopimuksen sijasta perustuu toi
mitusmiesten päätökseen. Edellä tarkoitetun 
haitan poistamiseksi voitaisiin näin ollen aina
kin joissakin tapauksissa suorittaa pakollisen 
tilusvaihdon asemesta vapaaehtoinen tilusvaih
to, joka menettelynä on pakollista tilusvaihtoa 
joustavampi. Jotta vapaaehtoisen tilusvaihdon 
suorittaminen olisi edellä mainituissa tapauk
sissa mahdollista, pykälän 1 momenttia ehdo
tetaan tältä osin muutettavaksi. 

10 §. Pykälään sisältyvillä säännöksillä on 
mahdollistettu maalaiskunnan tonttijakoaluee
seen ja rakennuskaava-alueeseen kuuluvien 
alueiden muodostaminen lohkomisessa yhdeksi 
tilaksi silloinkin, kun nämä alueet kuuluvat eri 
kyliin. Jakolakia on muutettu kesäkuun 29 
päivänä 1984 annetulla lailla (509/84) siten, 
että lohkomisessa saadaan alueita muodostaa 
yhdeksi tilaksi, jos ne kuuluvat samaan kun
taan. Kun jakolain säännöksiä sovelletaan 
myös mainituilla kaava-alueilla, kaavoitusalu
eiden jakolain 10 § on tarpeeton, minkä vuoksi 
se ehdotetaan kumottavaksi. 

14 §. Pykälän mukaan voidaan pakollisen 
tilusvaihdon, uusjaon, rasitetoimituksen tai ra-

jankäynnin toimituskustannukset siltä osin, 
kuin toimituksen suorittamisen katsotaan ol
leen yleisen edun vaatima, määrätä kunnan 
suoritettaviksi. Lain 4 §:ään ehdotetun muu
toksen mukaan on mahdollista suorittaa pakol
lisen tilusvaihdon asemesta vapaaehtoinen ti
lusvaihto. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälää 
muutettavaksi siten, että myös vapaaehtoisen 
tilusvaihdon toimituskustannukset voidaan py
kälässä jo nyt säädetyin edellytyksin määrätä 
kunnan suoritettavaksi joko kokonaan tai osit
tain. 

15 §. Pykälässä on säädetty määräalan siir
tämisestä tilaan asemakaava-alueella rakennus
korttelissa taikka rakennuskaava- tai ranta
kaava-alueen rakennusmaalla. Jakolakia on 
muutettu edellä mainitulla vuonna 1984 anne
tulla lailla siten, että lain 181 §:ään on otettu 
säännökset määräalan siirtämisestä lohkomaila 
toiseen tilaan. Näitä jakolain säännöksiä sovel
letaan myös edellä mainituilla kaava-alueilla, 
joten kaavoitusalueiden jakolain 15 § on tar
peeton. Pykälä ehdotetaan tämän vuoksi ku
mottavaksi. 

16 ja 45 §. Pykälien muutokset ovat luon
teeltaan teknisiä ja johtuvat siitä, että 15 § on 
ehdotettu kumottavaksi. 

16 a §. Pykälä sisältää säännökset lohkomi
sen, rajankäynnin, tilusvaihdon, rasitetoimi
tusten ja 15 §:ssä tarkoitetun alueen siirtämi
sen suorittamisesta niin sanottuna sivutoimi
tuksena rantakaavatoimituksen yhteydessä il
man eri määräystä ja rantakaavatoimituksen 
toimitusmiesten toimesta. Pykälän mukaan 
myös niille, joka ovat rantakaavatoimituksessa 
asianosaisia vain mainittujen sivutoimitusten 
osalta, tiedotetaan toimituskokouksista sillä ta
voin kuin rantakaavatoimituksesta on säädet
ty. Lain 33 §:n 2 momentin säännöksestä joh
tuu, että rantakaavatoimituksesta tiedotetaan 
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samalla tavoin kuin yksityisistä teistä annetun 
lain (358/62) mukaisesta tietoimituksesta. 

Rantakaavatoimituksessa suoritettavat sivu
toimitukset suoritetaan jakolain mukaisesti. 
Kun ei ole tarkoituksenmukaista, että toimi
tuksista tiedottaminen poikkeaisi muusta jako
lain mukaisesta menettelystä, ehdotetaan, että 
niille, jotka ovat asianosaisia vain sivutoimi
tuksessa, tiedotettaisiin asiasta jakolain mukai
sesti. Rantakaavatoimituksen varsinaisille asi
anasaisille tiedotettaisiin yksityisistä teistä an
netun lain mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan py
kälästä poistettavaksi viittaus kumottavaksi eh
dotetussa 15 §:ssä tarkoitettuun alueen siirtä
mistoimitukseen. 

18 §. Pykälä sisältää jakolain mukaisten 
maanmittaustoimitusten suorittamisen rajoitta
mista kaupungin asemakaava-alueella koskevia 
säännöksiä. Pykälän voimassa oleva 1 mo
mentti koskee kiinteistörajan sijoittamista lain 
4 §:n tarkoittamissa tilusvaihdoissa ja uusja
oissa sekä 15 §:n tarkoittamissa alueen siirtä
misissä tilaan silloin, kun toimitus suoritetaan 
tonttijakoalueella. Pykälän 2 momentissa sää
detään muiden jakolain mukaisten maanmit
taustoimitusten suorittamisesta kaupungin ase
makaava-alueella. Momentin mukaan ei näitä 
toimituksia yleensä saa suorittaa siten, että 
rakennuskortteliin tai muodostettavalle yleisel
le alueelle syntyy uusi raja. Tästä kiellosta voi 
maanmittaushallitus kaupunginhallitusta kuul
tuaan myöntää poikkeuksen. Kun asemakaava
alueen kiinteistöjaotuksella on merkitystä ni
menomaan kaavan toteuttamisen kannalta ja 
kun kaavan toteuttaminen kuuluu kaupungille, 
tulisi edellä tarkoitetun poikkeuksen myöntä
misen kuulua kaupunginhallituksen ratkaisu
valtaan. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaankin 
tehtäväksi tätä tarkoittava muutos. Lisäksi py
kälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
luonteeltaan tekninen muutos, joka johtuu sii
tä, että 15 § on ehdotettu kumottavaksi. 

19 §. Pykälän 1 momentin mukaan kaupun
gin asemakaava-alueen rakennuskorttelissa, jo
hon ei ole hyväksytty tonttijakoa, saa määrä
alaa Iohkomalla muodostaa eri tilaksi vain, jos 
rakennuskortteliin ei hyväksytä tonttijakoa 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tilan omis
taja tai määräalan haltija on sitä hakenut. 
Säännöksen tarkoituksena on helpottaa tontti
jaon laatimista siten, ettei tonttijaon laatimisen 
aikana rakennuskortteliin tulisi uusia kiinteis
törajoja. Rakennuslain 38 §:n 2 momentin mu
kaan tonttijaon hyväksyy kaupunginhallitus. 

Kiinteistöjärjestelmän selvyyden kannalta tu
lisi myös asemakaava-alueella luovutettu mää
räala muodostaa kiinteistöksi,dolloin omistus
oikeus ja kiinteistöjaotus tulisivat yhteneviksi. 
Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 1 moment
tia muutettavaksi siten, että kaupungin suostu
muksella saataisiin määräala lohkoa odotta
matta edellä tarkoitetun määräajan kulumista. 

Pykälän 2 momentin mukaan jakolain 
240 §:ssä tarkoitetun erillisen alueen tilaksi 
muodostamiseen sovelletaan 1 momenttiin si
sältyviä lohkomista koskevia säännöksiä. Eril
lisen alueen tilaksi muodostamisen tarkoitukse
na on saattaa muun muassa isojaon yhteydessä 
tilajärjestelmän ulkopuolelle jäänyt tai pakko
lunastuksen kautta tilajärjestelmän ulkopuolel
le joutunut alue tilajärjestelmän piiriin. Tällai
set alueet ovat melko harvinaisia. Tavanomai
sessa tapauksessa toimituksessa ei synny uusia 
kiinteistörajoja, vaan alueen luonne muuttuu 
niin, että alueesta tulee lainhuudatus- ja kiinni
tyskelpoinen tila. Tällaisella muutoksella ei 
kaavan toteuttamista tai laatimista voida ra
joittaa, koska alueen ulottuvuus ei lainkaan 
muutu. Kun erillisten alueiden saaminen tila
järjestelmän piiriin on kiinteistöjärjestelmän 
selvyyden kannalta tärkeää, ehdotetaan, että 
erillisen alueen tilaksi muodostamista ei yleen
sä rajoitettaisi kaavoitusalueiden jakolain pe
rusteella. Tämän vuoksi pykälän 2 momentti 
ehdotetaan poistettavaksi. 

21 §. Pykälän 1 momentissa on säädetty 
tonttijaon mukaisten tonttien muodostamisesta 
tiloiksi maalaiskunnan asemakaava-alueella. 
Tarkoituksena on, ettei tilaan, joka käsittää 
tonttijaon mukaisen tontin tai sen osan, sisälly
tetä muita alueita. Voimassa oleva säännös ei 
kuitenkaan kiellä liittämästä tilaan asemakaa
van ulkopuolista aluetta. Tämän vuoksi mo
mentin säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että tilaan, joka käsittää tonttijaon mu
kaisen tontin tai sen osan, ei saa sisällyttää 
kaavan ulkopuolista aluetta. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa on säädetty 
eräistä rakennuspaikaksi tarkoitettujen kiin
teistöjen muodostamista koskevista rajoituksis
ta. Pykälän 2 momentin mukaan ei rakennus
paikaksi tarkoitettuun tilaan saa rakennus
kaava-alueella sisällyttää muita kysymyksessä 
olevan rakennuskorttelin ulkopuolella olevia 
tiluksia kuin rakennuslain 96 §:ssä tarkoitettua 
liikenneväylän aluetta. Rantakaava-alueella ei 
vastaavanlaiseen tilaan saa sisällyttää kysy
myksessä olevan rakennuskorttelin ulkopuolel-
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la olevia tiluksia. Erityisestä syystä maanmit
tauskonttori voi myöntää poikkeuksen edellä 
mainituista kielloista. 

Pykälästä puuttuvat kuitenkin säännökset 
siitä, miten on meneteltävä maanmittauskont
torin luvan hankkimiseksi. Asiasta ehdotetaan 
otettavaksi nimenomainen säännös pykälään 
lisättävään 4 momenttiin. Samalla poistettai
siin poikkeuksen myöntämisen mahdollistavat 
säännökset 2 ja 3 momentista ja asiaa koskeva 
säännös otettaisiin 4 momenttiin. 

21 a §. Pykälässä on säädetty niistä rajoituk
sista kiinteistönmuodostukseen, jotka ranta
kaavaan merkitystä yhteiskäyttöalueesta aiheu
tuvat. Pykälän mukaan yhteiskäyttöalueelle ei 
saa syntyä uutta kiinteistörajaa eikä yhteis
käyttöaluetta tai osaa siitä saa erottaa tilojen 
yhteiseksi alueeksi eikä perustaa yhteiskäyttö
alueeseen kohdistuvaa rasitetta. Pykälän 2 mo
mentin mukaan maanmittauskonttori voi eri
tyisestä syystä myöntää poikkeuksen edellä 
mainituista kielloista. Poikkeuksen myöntä
mistä koskevat menettelytapasäännökset pykä
lästä kuitenkin puuttuvat. Tämän vuoksi ehdo
tetaan pykälän 2 momenttia siten täydennettä
väksi, että poikkeuksen saamisessa noudatet
taisiin samaa menettelyä kuin 21 §:n 4 mo
menttiin on ehdotettu otettavaksi. 

22 §. Pykälään sisältyvät rajoitussäännökset 
erillisen alueen tilaksi muodostamisen, halko
misen ja lohkomisen suorittamisen osalta sel
laisella taaja-asutusalueella, jolle ei ole vahvis
tettu asemakaavaa, rakennuskaavaa tai ranta
kaavaa. Viitaten siihen, mitä 19 §:n kohdalla 
on erillisen alueen tilaksi muodostamisen osal
ta lausuttu, ehdotetaan pykälän säännöstä 
muutettavaksi niin, etteivät pykälässä mainitut 
rajoitukset koske erillisen alueen tilaksi muo
dostamista. Pykälän tarkoituksena on estää 
sellaisten rakennuspaikoiksi tarkoitettujen 
kiinteistöjen muodostaminen, joita kaavallisis
ta syistä ei voitaisi kuitenkaan rakentaa. Maa
alueita hankitaan kuitenkin myös muihin tar
koituksiin, jolloin niihin ei lainkaan tultaisi 
rakentamaan. Vaikka pykälä ei tällaisten aluei
den kiinteistönmuodostamista voine nykyisel
läänkään estää, ehdotetaan pykälää kuitenkin 
siten selvennettäväksi, että se nimenomaisesti 
koskisi vain rakennuspaikkana käytettävien 
kiinteistöjen muodostamista. 

24 §. Pykälän 1 momentissa on säädetty 
vahvistetun seutukaavan vaikutuksesta kiinteis
tönmuodostukseen. Voimassa olevan lain mu
kaan ei vahvistetun seutukaavan alueella suori-

tettavassa halkomis- tai lohkomistoimituksessa 
taikka erillisen alueen tilaksi muodostamistoi
mituksessa rakennuspaikkana käytettäväksi 
tarkoitettua aluetta saa muodostaa tilaksi, jos 
sen johdosta alueen käyttäminen seutukaavas
sa varattuun tarkoitukseen vaikeutuu. Toimi
tus voidaan kuitenkin suorittaa, jos toimituk
sen suorittamatta jättämisestä aiheutuisi alueen 
omistajalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, 
milloin alue on katsottava varatuksi muun 
julkisoikeudellisen yhteisön tarkoituksiin, tämä 
lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista 
korvausta. 

Voimassa olevan lain kiinteistönmuodosta
mista koskeva rajoitus on aivan samanlainen 
kuin rakennuslain 27 §:n 1 momentissa säädet
ty rakentamista koskeva rakentamisrajoitus. 
Ero on vain siinä, että puheena olevan 24 §:n 1 
momentin mukainen rajoitus koskee rakennus
paikaksi tarkoitetun alueen tilaksi muodosta
mista, kun taas rakentamisrajoitus koskee ra
kennusluvan myöntämistä. Keinot rajoituksen 
toteuttamiseen ovat kaavoitusalueiden jakolain 
24 §:n 1 momentin ja rakennuslain 27 §:n 1 
momentin mukaan täysin samat. Rajoitussään
nöksillä on myös täysin sama tavoite. Ne 
pyrkivät estämään seutukaavan toteuttamista 
vaikeuttavan rakentamisen. Järjestelmä on 
kuitenkin sikäli epätarkoituksenmukainen, että 
maanmittaustoimituksessa tosiasiassa selvite
tään rakennusluvan edellyksiä. Se merkitsee 
myös sitä, että samalla asia käsitellään kahteen 
kertaan eri viranomaisessa. 

Voimassa olevassa laissa on pykälän 2 mo
mentissa säädetty, että alueella, jolle on vah
vistettu yleiskaava, ei saa suorittaa halkomis
tai lohkomistoimitusta tai erillisen alueen tilak
si muodostamistoimitusta, jos sen johdosta 
huomattavasti vaikeutetaan alueen käyttämistä 
yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Yleiskaavan oikeusvaikutukset ovat raken
nuslain mukaan varsin pitkälle samat kuin 
seutukaavan. Tämän vuoksi on tarkoituksen
mukaista rinnastaa nämä kaavat toisiinsa myös 
kiinteistönmuodostuksen osalta. Tätä tarkoit
tava säännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 1 
momenttiin. 

Voimassa olevan lain 24 §:n 3 momentin 
mukaan alueella, jolla on voimassa rakennus
järjestyksessä rakennuslain 13 §:n nojalla an
nettuja määräyksiä alueen käyttämisestä, mut
ta ei asemakaavaa, rakennuskaavaa tai ranta
kaavaa, ei aluetta saa muodostaa tilaksi halko
mis- tai lohkomistoimituksessa tai erillisen alu-
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een tilaksi muodostamistoimituksessa, jos se 
on ristiriidassa alueen käyttämisestä rakennus
tarkoituksiin ja rakennuspaikan suuruudesta 
annettujen määräysten kanssa. Säännöksen 
tarkoituksena on estää sellaisten rakennuspaik
kojen muodostaminen, joille rakentamista kos
kevien määräysten johdosta ei kuitenkaan saisi 
rakentaa. Vaikka säännös voinee koskea vain 
rakennuspaikkana käytettäviä kiinteistöjä, eh
dotetaan tästä selvyyden vuoksi otettavaksi 2 
momenttiin nimenomainen maininta. 

Kun kiinteistönmuodostamiskiellon edellä 
mainituissa tapauksissa ei myöskään tulisi olla 
ehdoton, ehdotetaan säädettäväksi, että raken
nusjärjestyksen määräysten vastainen raken
nuspaikka saadaan muodostaa tilaksi, jos vi
ranomainen, joka yleensäkin voi myöntää 
poikkeuksia rakennusjärjestyksen määräyksis
tä, antaa suostumuksensa kiinteistönmuodos
tamiseen. 

Seutukaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä 
kaavoja, jotka on tarkoitettu toteutettavaksi 
pääasiassa alemmanasteisen kaavoituksen 
kautta. Pykälän 4 momentissa on voimassa 
olevassa laissa kuitenkin säännös, että maan
mittaustoimituksessa on noudatettava, mitä 
seutukaavassa tai yleiskaavassa taikka raken
nusjärjestyksessä on määrätty liikenneväylistä 
ja pääsyteistä. Momenttia, joka muuttuu 3 
momentiksi, ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että ainoastaan rakennusjärjestyksen määräyk
siä on noudatettava. 

Viitaten siihen, mitä edellä on sanottu, pykä
lästä ehdotetaan kokonaan poistettavaksi ra
joi.tukset erillisen alueen tilaksi muodostamisel
le. 

25 §. Pykälän 1 momentin mukaan raken
nuslain 32 §:ssä, 42 §:n 2 momentin 3, 4 ja 5 
kohdassa sekä 100 §:ssä tarkoitetun rakennus
kiellon alueella samoin kuin sellaisella alueella, 
jota koskee ympäristöministeriön rakennuslain 
143 §:n 1 momentin nojalla antama määräys 
kaavan tai tonttijaon laatimisesta tahi niiden 
muuttamisesta, ei ennen kaavan vahvistamista 
tai tonttijaon hyväksymistä saa suorittaa sel
laista halkomista, lohkomista tai erillisen alu
een tilaksi muodostamista, jossa muodostuisi 
alueelle uusi raja. Tämän kiellon estämättä 
voidaan toimitus kuitenkin suorittaa, jos on 
ilmeistä, että siitä ei aiheudu haittaa laaditta
van kaavan tai tonttijaon toteuttamiselle tai jos 
kunta on antanut toimituksen suorittamiseen 
suostumuksensa. 

Edellä 19 §: n kohdalla esitettyihin perus
teluihin viitaten momentista ehdotetaan pois
tettavaksi maininta erillisen alueen tilaksi muo
dostamisesta. 

Pykälän 3 momentti koskee rantakaavan 
vaikutusta kiinteistönmuodostukseen. Pää
sääntö on, että alueella, jolle rantakaava ra
kennuslain mukaan on tarpeen, ei saa suorittaa 
tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettua toi
mitusta. Ympäristöministeriö voi voimassa ole
van lain mukaan kaupungin osalta ja läänin
hallitus maalaiskunnan osalta antaa suostu
muksen toimituksen suorittamiseen. Lisäksi 
voidaan toimitus suorittaa, jos toimitusmiehet 
katsovat, että siitä ei aiheudu haittaa laadiHa
van rantakaavan toteuttamiselle, tai jos raken
nuslain 132 §:n 1 momentin nojalla on myön
netty poikkeus saman lain 123 a §:ssä tarkoite
tusta velvollisuudesta rantakaavan laatimiseen. 
Edellä mainitun suostumuksen myöntämistä 
koskeva säännös ehdotetaan tarpeettomana 
poistettavaksi. 

Pykälän 4 momentin mukaan liittohallituk
sen hyväksymän seutukaavaehdotuksen tai liit
tovaltuuston hyväksymän seutukaavan vastai
sen rakentamisen kieltävä määräys (rakenta
misrajoitus), jonka ympäristöministeriö voi an
taa rakennuslain 27 §:n 3 momentin nojalla, 
aiheuttaa sen, että halkomisen, lohkomisen ja 
erillisen alueen tilaksi muodostamisen saa suo
rittaa vain maa- ja metsätaloutta tai seutukaa
vaehdotuksen taikka seutukaavan mukaista ra
kentamista varten. Kun säännöksellä ei ole 
käytännön merkitystä, ehdotetaan momentti 
paistetta vaksi. 

25 a §. Pykälän mukaan saadaan 22-
24 §:ssä ja 25 §:n 3 momentissa säädetyn estä
mättä, jolleivät erityiset syyt muuta vaadi, 
rakennuspaikka muodostaa tilaksi, jos sille on 
toimitusta aloitettaessa voimassa muuta kuin 
talousrakennusta tai tilapäistä rakennusta kos
keva rakennuslupa taikka jos rakennus on jo 
rakennettu tällaisen rakennusluvan perusteella 
ja toimitus aloitetaan viiden vuoden kuluessa 
rakennusluvan myöntämisestä. Käytännössä 
on ilmennyt tapauksia, ettei toimitusta ole 
aloitettu edellä sanotun määräajan kuluessa 
rakennusluvan myöntämisestä, vaikka raken
nuspaikalla on jo pysyvä asuinrakennus. Tä
män vuoksi määräaikaa ehdotetaan pidennet
täväksi kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi pykä
lään on tehty 25 § :n 4 momentin kumoamises
ta johtuva tekninen muutos. 
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28 §. Pykälässä on nykyisin säädetty 17-
25 §:ssä olevien säännöksien noudattamisen 
valvomisesta. Tämä valvonta tapahtuisi toimi
tusten tarkastamisen yhteydessä. Jakolakia on 
kuitenkin 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla 
lailla (625/88) muutettu siten, että maanmit
taustoimitusten suorittamiseen liittyviä kysy
myksiä ei toimituksen rekisteröinnin yhteydes
sä tarkasteta. Yhdenmukaisesti tämän muutok
sen kanssa ehdotetaan pykäläkumottavaksi. 

35 §. Pykälän mukaan tontino-
san lunastamistoimituksen maalaiskunnassa 
määrää suoritettavaksi maanmittauskonttori. 
Kun toimitusmääräysten antaminen maanmit
taustoimituksiin on siirretty pääsääntöisesti 
maanmittauskonttoreilta maanmittaustoimis
toille, ehdotetaan, että myös pykälässä tarkoi
tettuihin toimituksiin antaisi toimitusmääräyk
sen maanmittaustoimisto. Lain 45 §:n 2 mo
mentin säännöksen perusteella toimitus
määräysten antaminen rakennuspaikan osan 
lunastamistoimituksiin siirtyisi niin ikään 
maanmittauskonttorilta maanmittaustoimistol
le. 

52§. Pykälän 1 momentin mukaan asian
osainen tontinmittauksessa on toimituksen ha
kija, tontin tai sen osan omistaja ja tonttiin 
rajoittuvan alueen omistaja. Kaavoitusalueiden 
jakoasetuksen (353/60) 23 §:n mukaan kiin
teistön muodostamista tarkoittavassa tontin
mittauksessa ja yleisen alueen mittauksessa on 
otettava huomioon aikaisemmin lainvoiman 
saaneissa saman asemakaavan ja tonttijaon 
mukaisissa tontin ja yleisen alueen mittauksissa 
määrätyt rajat. Jos rajaa viereistä tonttia tai 
yleistä aluetta vastaan ei tarvitse määrätä, ei 
niiden omistajana tällöin ole toimituksessa 
etua valvottavanaan. Lainkohdan mukaan 
ovat kuitenkin tällaisetkin viereisten rekisteri
yksikköjen omistajat tontinmittauksessa asi·· 
anosaisia ja heidät tulee kutsua toimitukseen. 
Järjestelmästä aiheutuu tarpeetonta työtä toi
mituksen suorittamisen yhteydessä ja asiano
saisille useinkin turhaa vaivaa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että viereisen rekisteriyksikön 
omistaja olisi tontinmittauksessa asianosainen 
vain silloin, kun raja hänen omistamaansa 
rekisteriyksikköä vastaan on toimituksessa 
käytävä. 

Pykälän 2 momentin mukaan rasiteoikeuden 
haltija on tontinmittaustoimituksessa asian
osainen silloin, kun hänen oikeutensa on kysy
myksessä. Toimituksella saattaa kuitenkin olla 
merkitystä myös vuokraoikeuden tai muun 

nautintaoikeuden haltijan oikeudelle. Kun täl
laisen oikeuden haltijalla saattaa olla etua val
voitavanaan toimituksessa, ehdotetaan 2 mo
menttia muutettavaksi siten, että rasiteoikeu
den haltijan ohella myös vuokra- ja muun 
nautintaoikeuden haltijalle annetaan toimituk
sessa asianosaisasema siltä osin kuin hänen 
oikeutensa on kysymyksessä. 

Lain 81 §:stä aiheutuu, että tämän pykälän 
asianosaisia koskevia säännöksiä noudatetaan 
soveltuvin kohdin myös yleisen alueen mittauk
sessa. Täten ehdotetut muutokset tulevat kos
kemaan myös yleisen alueen mittausta. 

53 §. Voimassa olevan lain mukaan tontin
mittauksen aloittamisesta on aina tiedoteHava 
kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla sekä 
ainakin yhdessä paikkakunnalla leviävässä sa
nomalehdessä vähintään seitsemän päivää en
nen toimituksen aloittamista. Lisäksi on haki
jalle sekä sellaiselle muulle asianosaiselle, jon
ka osoite on kiinteistöinsinöörin tiedossa, il
moitettava toimituksen aloittamisesta erityisel
lä kutsukirjeellä. 

Pakollisen sanomalehtikuulutuksen vuoksi 
on nykyinen tiedottamismenettely tarpeetto
man kallis. Tiedottaminen kaupungin ilmoitus
taululla julkaistavalla kuulutuksella on puoles
taan tehotonta. Toimituksesta tiedottaminen 
asianosaisille lähetettävällä kirjeellä sen sijaan 
on yleensä varsin halpa ja selvästi muita tehok
kaampi tiedottamistapa. Jakolain mukaisia toi
mituksia koskevia säännöksiä on vuonna 1984 
muutettu siten, että kutsukirjeellä ilmoittami
sesta on tullut pääsääntöinen tiedottamistapa. 

Esityksessä on lähdetty siitä, että kaavoitus
alueiden jakolain mukainen tiedottaminen tuli
si mahdollisimman suuressa määrin olla sa
manlainen kuin jakolain mukaisen tiedottami
sen. Niinpä toimituksen alkukokouksesta olisi 
esityksen mukaan tiedotettava asianosaisille 
sekä 52 §:n 3 momentissa tarkoitetuille oikeu
den haitijoille lähetettävällä kutsukirjeellä. Sa
nomalehtikuulutusta käytettäisiin vain, jos 
asianosaisten tai oikeuden haltijoiden osoitteita 
ei kohtuullisella vaivalla saataisi selville. 

Yhteisten alueiden tai yhteisomistuksessa 
olevien kiinteistöjen osalta olisi kutsukirje toi
mitettava yhdelle osakkaista tai omistajista tai 
yhteisen alueen hallinnon edustajalle. 

Voimassa olevassa pykälän 2 momentissa on 
varsin yksityiskohtaisesti säädetty, mitä toimi
tusta koskevassa tiedotuksessa on mainittava. 
Näistä seikoista ei kuitenkaan ole tarpeen sää-
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tää lailla, minkä vuoksi maininnat ehdotetaan 
poistettavaksi. 

54 §. Pykälässä on säännös siitä, että tiedo
tus tontinmittauksen aloittamisesta voidaan 
toimittaa kullekin asianosaiselle sillä tavoin, 
kuin kirjallisen haasteen tiedoksi antamisesta 
on säädetty. Haasteen tiedoksiantamista kos
kevan menettelyn käyttäminen tontinmittaus
toimituksen aloittamisen yhteydessä on van
hentunut eikä tätä menettelyä ole käytetty. 
Pykälän tätä koskeva säännös ehdotetaankin 
kumottavaksi tarpeettomana. 

Kuten edellä 53 §:n kohdalla on todettu, 
kiinteistöinsinöörin olisi tiedoteHava alkuko
kouksesta kutsukirjeellä kaikille niille asiano
saisille ja oikeuden haltijoille, jotka osoittei
neen saadaan kohtuudella selville. Vaikka tä
mä selvittämisvelvollisuus kuuluukin toimitus
insinöörille, saattaa käytännössä esiintyä ta
pauksia, että kutsukirjettä lähetettäessä tehty 
arvio toimituksen laajuudesta ja siinä tehdyistä 
toimenpiteistä osoittautuu toimituksen kestäes
sä vääräksi. Tällöin saattaa käydä niin, että 
toimituksen asianasaiseksi tai oikeuden halti
jaksi havaitaan henkilö, jolle ei ole kutsukirjet
tä lähetetty, vaikka kutsukirjeitä lähetettäessä 
pidettiin selvänä, että kaikki asianosaiset ja 
oikeuden haltijat osoitteineen olivat tiedossa. 
Kun tällaisellekin myöhemmin asianasaiseksi 
tai oikeuden haltijaksi havaitulle henkilölle on 
varattava mahdollisuus esittää toimituksessa 
vaatimuksensa, ehdotetaan asiasta otettavaksi 
tähän pykälään nimenomainen säännös. Sään
nöksen mukaan olisi sellaisissa tapauksissa, 
joissa ilmenee, että toimituksen alkukokouk
sesta ei ole jollekin asianosaiselle tai 52 §:n 3 
momentissa tarkoitetulle oikeuden haltijalle 
tiedotettu 53 §:n mukaisesti, toimituksessa pi
dettävä jatkokokous, josta olisi tiedotettava 
sanotulle henkilölle 53 §:n edellyttämällä taval
la. 

55 §. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä 
ja aiheutuvat ehdotetuista 52 §:n ja 54 §:n 
muutoksista. 

58 §. Pykälän 2 momentin perusteella tontin 
rajat on tontinmittauksessa aina merkittävä 
maastoon. Tällaiset merkit kuitenkin häviävät 
esimerkiksi kadunrakentamisen tai muiden 
kunnallisteknisten maanrakennustöiden yhtey
dessä varsin helposti. Alueella, jolla olevat 
tontit rakennetaan tonttien rajoille saakka, 
rajamerkkien maastoon sijoittaminen on varsin 
hankalaa. Toisaalta rajat ovat koska tahansa 
selvitettävissä ja kiinteistön pinta-ala lasketta-

vissa toimitusasiakirjoista ilmenevien koordi
naattien perusteella. Tämän vuoksi ehdote
taan, että raja voidaan laissa tarkemmin mää
rätyin edellytyksin jättää maastoon merkitse
mätiä. 

66 §. Tontinmittauksesta tai yleisen alueen 
mittauksesta tehdyn valituksen, joka koskee 
tontin tai yleisen alueen rajaa tai suuruutta, 
rajan määräämistä 61 §:ssä mainituissa ta
pauksissa, rajamerkin siirtämistä 62 §:ssä mai
nituissa tapauksissa, tilasta luovutettua määrä
alaa, sen rajaa tai suuruutta taikka sitä, mihin 
kiinteistöön tontin alue kuuluu, käsittelee maa
oikeus. Muut valitukset käsittelee rakennuslau
takunta, jonka päätöksestä estemuistutusta 
koskevaa päätöstä lukuun ottamatta saa valit
taa maaoikeuteen. 

Muutoksenhakujärjestelmän kaksijakoisuut
ta ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ratkai
suna. Muutoksenhakujärjestelmän tulisi olla 
yhdenmukainen jakolain mukaisen muutoksen
hakujärjestelmän kanssa, jonka mukaan toimi
tuksesta aina valitetaan suoraan maaoikeuteen. 
Pykälään ehdotetaan tämän vuoksi otettavaksi 
nimenomainen säännös siitä, että toimituksessa 
tehtyyn päätökseen haetaan muutosta maaoi
keudelta. 

67 §. Pykälän 3 momentin mukaan raken
nuslautakunnan on jätettävä tontinmittaustoi
mitus tarkastuksen perusteella sikseen, jos se 
katsoo, ettei toimitukselle ole ollut laillisia 
edellytyksiä. 

Kiinteistöinsinöörin on toimituksessa muun 
muassa ratkaistava, onko toimituksen suoritta
miselle olemassa aineellisoikeudelliset edelly
tykset. Jos toimituksen suorittamiselle ei ole 
laillisia edellytyksiä, kiinteistöinsinöörin on jä
tettävä toimitus sikseen. Muutosta tähän pää
tökseen haetaan ehdotetun 66 §:n muutoksen 
mukaan tavanomaisissa tapauksissa maaoikeu
delta. Kun tarkastuksessa ei tule ratkaista sel
laisia oikeudellisia kysymyksiä, jotka kuuluvat 
toimitusinsinöörin ratkaisuvaltaan, ei toimitus
ta tulisi jättää sikseen vain rakennuslautakun
nan päätöksen perusteella. Tämän vuoksi eh
dotetaan säädettäväksi, että rakennuslautakun
nan on alistettava asia maaoikeuden tutkitta
vaksi, jos se toimitusta tarkastaessaan katsoo, 
että lailliset edellytykset siihen puuttuvat. 

69 §. Pykälän 1-3 momentissa on säännök
set siitä, mitkä valitusasiat kuuluvat rakennus
lautakunnan ja mitkä maaoikeuden ratkaista
viin sekä miten rakennuslautakunnan päätök
seen haetaan muutosta. Muutoksenhakujärjes-
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telmään tehtävän muutoksen johdosta nämä 
säännökset tulevat tarpeettomiksi. Sen sijaan 
pykälän 1 momentissa on tarpeen säilyttää 
säännös rakennuslautakunnan velvollisuudesta 
toimittaa sille saapuneet valitusasiakirjat edel
leen maaoikeuden puheenjohtajalle. 

Pykälän 4 momenttiin tehtävät muutokset 
ovat teknisiä ja aiheutuvat muutoksenhakujär
jestelmän tarkistamisesta. 

70 §. Säännökseen tehtävä muutos on tar
peen muutoksenhakujärjestelmän tarkistami
sen johdosta. Samalla säännöksen sanamuotoa 
ehdotetaan selvennettäväksi. 

71 §. Vahvistetun tonttijaon mukainen tont
ti, joka on muodostettu tontinmittauksessa, 
merkitään tonttirekisteriin tai kiinteistörekiste
riin joko kiinteistötuomarin suostumuksella tai 
ilman sanottua suostumusta. Pykälässä on sää
detty tontin rekisteröimisestä ilman kiinteistö
tuomarin suostumusta silloin, kun tontti käsit
tää alueita kahdesta tai useammasta kiinteis
töstä tai erillisestä alueesta, jotka eivät ole 
kiinteistöjä, taikka tilojen yhteistä aluetta. 
Merkitsemisen edellytyksenä on, että merkitse
mistä haluava omistaa tontin koko alueen sekä 
että kiinteistöt, joista tai joiden osista tontti 
muodostuu, ovat vapaita kiinnityksistä tai 
kiinnitykset rasittavat vain yhtä kiinteistöä 
taikka kaikkia kiinteistöjä rasittavat samat 
kiinnitykset, joilla on sama etuoikeus jokaiseen 
kiinteistöön. Säännös merkitsee sitä, että jos 
tontin alueeseen kuuluvia kiinteistöjä rasittavat 
kiinnitykset siten, että ne kohdistuvat useam
paan kuin yhteen kiinteistöön mutta eivät kaik
kiin kiinteistöihin, merkitsemistä ei voida suo
rittaa. Merkitsemisen kannalta ei ole kuiten
kaan syytä asettaa erityisasemaan sellaista ta
pausta, jossa kiinnitykset kohdistuvat vain 
osaan tontin alueeseen kuuluvista kiinteistöis
tä, mikäli kiinnityksillä eri kiinteistöihin on 
sama etuoikeus. Tämän vuoksi 1 momentin 2 
kohta ehdotetaan siten muutettavaksi, ettei 
kiinteistötuomarin suostumusta tontin tonttire
kisteriin merkitsemiseen tarvita, jos tontin alu
eella olevia kiinteistöjä rasittavat vain samat 
kiinnitykset samoin etuoikeuksin. 

Jos tonttirekisteriin merkitsemisen edellytyk
siä ei toimitusta tarkastettaessa ole ollut, on 
merkitsemistä varten aina hankittava kiinteis
tötuomarin suostumus. Yleisten alueiden rekis
teröimisessä suostumuksen hankkiminen ei ole 
kuitenkaan aina tarpeen, vaan yleinen alue 
voidaan hakemuksesta merkitä rekisteriin tar
kastuksen jälkeenkin, jos merkinnän edellytyk-

set syntyvät tarkastuksen jälkeen. Vastaavan
laisen menettelyn tonttien osalta mahdollistava 
säännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 2 mo
menttiin. 

Pykälästä on poistettu maininta erillisestä 
alueesta, koska erilliset alueet ovat jakolain 
284 §:ään vuonna 1976 tehdyn muutoksen 
(984176) johdosta kiinteistöjä. 

83 §. Yleiset alueet ovat sellaisia alueita, 
jotka ennemmin tai myöhemmin hankitaan 
kaupungin omistukseen. Kaupunki voi hankkia 
yleisen alueen omistukseensa joko vapaaehtoi
sella kaupalla tai pakkolunastuksella. Alue 
saattaa kuulua kaupungin omistukseen jo en
nen kaavan vahvistamista ja kaupungilla on 
tällöin yleensä alueeseen lainhuuto. 

Pykälän 2 momentin mukaan on niissä ta
pauksissa, joissa kaupunki on saanut yleisen 
alueen omakseen muulla saannolla kuin pak
kolunastuksella taikka rakennuslain 46 §:n 1 
momentin tai 47 §:n 1 momentin nojalla, toi
mituksen yleisten alueiden rekisteriin merkitse
misen jälkeen pantava siitä tiedonanto kaupun
gin ilmoitustaululle kolmen kuukauden ajaksi 
nähtäville. Lainhuudatuksesta ja kiinteistö
saannon moittimisajasta annetun lain (86/30) 
20 ja 21 §:ssä säädetty moiteaika alkaa edellä 
sanotun kuulutusajan päättymisestä. Kun ylei
seen alueeseen ei saa myöntää lainhuutoa, on 
kuulutusmenettelyn tarkoituksena järjestää 
yleisen alueen omistusoikeuden selvyys vastaa
valla tavalla kuin lainhuudatuksessa menetel
lään. 

Jos kaupunki jo on saanut yleiseen alueeseen 
lainhuudon, ei tarvetta kuulutusmenettelyyn 
ole, koska kaupungin omistusoikeus alueeseen 
on vahvistettu jo lainhuudon myöntämisellä. 
Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 2 moment
tiin lisättäväksi nimenomainen maininta, että 
tiedoksiantaa ei tarvita, jos kaupungilla on 
lainhuuto tilaan, josta yleinen alue on muodos
tettu. 

96 ja 98 §. Muutoksenhakujärjestelmään eh
dotetun muutoksen johdosta on 98 § kumotta
va. Tästä aiheutuu 96 §:n 1 momenttiin luon
teeltaan tekninen muutos. 

100 §. Muutos on luonteeltaan tekninen ja 
johtuu kiinteistön käsitteen laajenemisesta kä
sittämään myös pykälässä tarkoitetut erilliset 
alueet. 

116 §. Muutos on luoteeltaan tekninen ja 
johtuu lain 73 §:n kumoamisesta ja kiinteistön 
käsitteen laajenemisesta. 
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2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Ehdotetun lain johdosta aiheutuvat muutok
set kaavoitusalueiden jakoasetukseen ovat var
sin vähäisiä. Olennaisin muutostarve liittyy 
lakiehdotuksen 22, 24 ja 25 §:ään. Kaavoitusa
lueiden jakoasetukseen on tarkoitus ottaa 
säännös niistä merkinnöistä, jotka toimitus
pöytäkirjaan on tehtävä. Lisäksi on tarkoitus 
muuttaa kiinteistörekisteriasetusta kiinteistöre
kisteriin ja maarekisteriin merkittävien tietojen 
osalta. Asetuksella on tarkoitus säätää, että jos 
tila kaavoitusalueiden jakolain 22 §:ssä, 23 §:n 
1 momentissa ja 24 §:n 3 momentissa tarkoite-

2 360611T 

tuilla alueilla muodostetaan sillä perusteella, 
että tilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi raken
nuspaikkana, tästä tehdään merkinnät toimi
tuspöytäkirjaan ja kiinteistörekisteriin tai maa
rekisteriin. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä helmikuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakolain (101160) 10 ja 15 §, 

25 §:n 4 momentti, 28 ja 98 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 § 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (40/68), 15 § 

osittain muutettuna ja 28 § 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (292171) ja 25 §:n 4 
momentti 4 päivänä tammikuuta 1974 annetussa laissa (31174), sekä 

muutetaan 4 §:n 1 momentti, 14, 16, 16 a, 18, 19 ja 21 §, 21 a §:n 2 momentti, 22 ja 24 §, 
25 §:n 1 ja 3 momentti, 25 a ja 35 §, 45 §:n 1 momentti, 52-55 §, 58 §:n 2 momentti, 66 §, 
67 §:n 3 momentti, 69-71 §, 83 §:n 2 momentti, 96 §:n 1 momentti, 100 §:n 1 momentti ja 
116 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti, 16 a §, 21 a §:n 2 momentti, 22 §, 25 §:n 3 
momentti mainitussa 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa, 21 § osittain muutettuna 
mainituilla 19 päivänä tammikuuta 1968 ja 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetuilla laeilla, 24 § 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 4 päivänä tammikuuta 1974 annetulla 
lailla, 25 § :n 1 momentti mainitussa 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa, 25 a § 9 
päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (612/76), 45 §:n 1 momentti mainitussa 4 päivänä 
tammikuuta 1974 annetussa laissa, 71 § osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä tammikuuta 
1968 annetulla lailla ja 17 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla (986176) sekä 100 §:n 1 
momentti viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi: 

4 § 
Jos asemakaava-, rakennuskaava- tai ranta

kaava-alueella tilojen sijainti vaikeuttaa kaa
van toteuttamista ja tästä johtuva haitta voi
daan poistaa tai sitä vähentää toimittamalla 
tilusvaihto tai uusjako, saadaan tällainen toi
mitus suorittaa, vaikkei jakolaissa säädettyjä 
edellytyksiä olisi olemassa. 

14 § 
Tilusvaihdon, uusjaon, rasitetoimituksen tai 

rajankäynnin toimituskustannukset voidaan 
siltä osin, kuin toimituksen suorittamisen kat
sotaan olleen yleisen edun vaatima, määrätä 
kunnan suoritettaviksi. 

16 § 
Milloin tilusvaihdossa tai uusjaossa osa tilal

le tulevasta tilusmäärästä 7 §:n mukaisesti kor
vataan rahana, on tilojen manttaalit muutetta
va, jollei korvattavan alueen arvo ole vähäi
nen. 

16 a § 
Lohkominen, piirirajankäynti, 4 §:ssä tar

koitettu tilusvaihto, 9 §:ssä tarkoitettu rasit
teen poistaminen, siirtäminen ja perustaminen 
sekä 9 a §:ssä tarkoitettu rasitteen perustami
nen voidaan, jos sitä on pidettävä tarkoituk
senmukaisena, ilman eri määräystä suorittaa 
rantakaavatoimituksen yhteydessä ja sen toimi
tusmiesten toimesta. Niille, jotka ovat toimi
tuksessa asianosaisia vain edellä mainittuja 
toimenpiteitä käsiteltäessä, on toimitus
kokouksista tiedotettava sillä tavoin kuin näi
den toimitusten osalta jakolaissa on säädetty. 

18 § 
Tonttijakoalueella suoritettavassa, 4 §:ssä 

mainitussa tilusvaihdossa tai uusjaossa on ra
kennuskorttelissa tilan raja, milloin se ei jää 
vanhaan paikkaansa, mikäli mahdollista sijoi
tettava kulkemaan pitkin tonttijaon mukaisen 
tontin rajaa. 

Muuta kuin 1 momentissa mainittua maan
mittaustoimitusta kaupungin asemakaava-alu-
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eella ei saa, jollei 19 §:stä muuta johdu tai 
jollei kaupunginhallitus toimitusinsinöörin esi
tyksestä anna siihen suostumustaan, suorittaa 
siten, että rakennuskortteliin tai 75 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetulle muodostettavalle yleisel
le alueelle syntyy uusi kiinteistönraja. 

19 § 
Jos kaupungissa tilasta luovutettu määräala 

sijaitsee rakennuskorttelissa, johon ei ole vah
vistettu tonttijakoa, saadaan määräala lohkoa, 
mikäli kaupunki antaa lohkomiseen suostu
muksensa. Lohkominen voidaan suorittaa il
man kaupungin suostumusta, jos tonttijakoa ei 
ole hyväksytty kolmen vuoden kuluessa siitä, 
kun tilan omistaja tai määräalan haltija on sitä 
hakenut. Määräalasta muodostettavaan tilaan 
ei saa ilman kaupungin suostumusta sisällyttää 
rakennuslain 36 §:n 1 momentin 2-8 kohdas
sa tarkoitettua aluetta eikä tilalle saa antaa 
osuutta tilojen yhteiseen alueeseen. 

21 § 
Tilaan, joka maalaiskunnan asemakaava

alueella tulee käsittämään tonttijaon mukaisen 
tontin tai sen osan, ei saa sisällyttää rakennus
lain 36 §:n 1 momentin 2-8 kohdassa tarkoi
tettua aluetta eikä kaava-alueen ulkopuolella 
olevaa aluetta. 

Tilaan, joka rakennuskaava-alueella on tar
koitettu rakennuspaikaksi, ei saa sisällyttää 
muita kysymyksessä olevan rakennuskorttelin 
ulkopuolella olevia tiluksia kuin rakennuslain 
96 §:ssä tarkoitettua liikenneväylän aluetta. 

Tilaan, joka rantakaava-alueelia on tarkoi
tettu rakennuspaikaksi, ei saa sisällyttää kysy
myksessä olevan rakennuskorttelin ulkopuolel
la olevia tiluksia. 

Maanmittauskonttori voi erityisestä syystä 
antaa luvan poiketa siitä, mitä 2 ja 3 momen
tissa on säädetty. Toimitusinsinöörin on saatet
tava asia maanmittauskonttorin ratkaistavaksi, 
jos joku asianosainen poikkeamista vaatii tai 
se on muusta syystä tarpeellista. Maanmittaus
konttorin päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. 

21 a § 

Maanmittauskonttori voi erityisestä syystä 
antaa luvan poiketa 1 momentin säännöksistä. 
Menettelyn osalta on vastaavasti noudatettava, 
mitä 21 §:n 4 momentissa on säädetty. Maan
mittauskonttorin päätökseen ei saa valittamalla 
hakea muutosta. 

22 § 
Alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaa

vaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, saadaan 
rakennuspaikkana käytettävä tila muodostaa 
halkomalla tai Iohkomalla ainoastaan haja
asutusta varten, jollei ole myönnetty rakennus
lain 5 § :n 2 momentissa säädettyä lupaa alueen 
käyttämiseen sanotussa laissa tarkoitettuun 
taaja-asutukseen. 

24 § 
Alueella, jolle on vahvistettu seutukaava, 

mutta ei muuta rakennuslaissa mainittua kaa
vaa, tai yleiskaava, mutta ei asemakaavaa, 
rakennuskaavaa tai rantakaavaa, ei saa suorit
taa halkomis- tai lohkomistoimitusta, jos sen 
johdosta huomattavasti vaikeutetaan alueen 
käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Alueella, jolla on voimassa rakennusjärjes
tyksessä rakennuslain 13 §:n nojalla annettuja 
määräyksiä alueen käyttämisestä, mutta ei ase
makaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, 
saadaan rakennuspaikkana käytettäväksi tar
koitettu alue muodostaa tilaksi halkomalla tai 
lohkomalla, jos tilaksi muodostaminen ei ole 
ristiriidassa alueen käyttämisestä rakennustar
koituksiin eikä rakennuspaikan suuruudesta 
annettujen määräysten kanssa. Sen estämättä, 
mitä edellä tässä momentissa on säädetty, saa
daan alue kuitenkin muodostaa tilaksi, jos se 
viranomainen, jolla on oikeus myöntää poik
keus rakennusjärjestyksen määräyksistä, on 
antanut tilaksi muodostamiseen suostumuksen
sa. 

Maanmittaustoimituksessa on myös nouda
tettava, mitä rakennusjärjestyksessä on mää
rätty pääsyteistä. 

25 § 
Alueella, jolla on voimassa rakennuslain 

32 §:ssä, 42 §:n 2 momentin 3, 4 tai 5 kohdas
sa taikka 100 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto, 
samoin kuin alueella, jota koskee ympäristömi
nisteriön rakennuslain 143 §:n 1 momentin no
jalla antama määräys kaavan laatimisesta tai 
muuttamisesta, ei ennen kysymyksessä olevan 
kaavan vahvistamista tai tonttijaon hyväksy
mistä saa suorittaa sellaista halkomista tai 
lohkomista, jossa muodostuisi alueelle uusi 
raja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua toimitusta 
ei myöskään saa suorittaa ranta-alueella, ennen 
kuin rantakaava on vahvistettu, milloin kaavaa 
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rakennuslain 123 a §:n 1 momentin säännösten 
mukaan on pidettävä tarpeellisena. Milloin 
syntyy epätietoisuutta siitä, onko alueelle laa
dittava rantakaava, tai milloin toimitusmiehet 
katsovat rantakaavan laatimisen tarpeelliseksi, 
on toimitusinsinöörin siirrettävä rantakaavan 
tarpeellisuutta koskeva asia maanmittauskont
torin kautta rakennuslain 123 b §:n 3 momen
tissa säädetyssä järjestyksessä ratkaistavaksi. 
Kuitenkin voidaan toimitus suorittaa, jos on 
ilmeistä, että siitä ei aiheudu haittaa laaditta
van rantakaavan toteuttamiselle tai jos raken
nuslain 132 §:n 1 momentin nojalla on myön
netty poikkeus saman lain 123 a §:n 1 momen
tin säännöksestä taikka jos toimituksen suorit
taminen on tarpeen rakennuslain 123 b §:n 2 
momentissa tarkoitetun uudisrakennuksen ra
kentamiseksi. 

25 a § 
Edellä 22-24 §:ssä ja 25 §:n 3 momentissa 

säädetyn estämättä saadaan, elleivät erityiset 
syyt muuta vaadi, rakennuspaikka muodostaa 
tilaksi, jos sille on toimitusta aloitettaessa voi
massa muuta kuin talousrakennusta tai tila
päistä rakennusta koskeva rakennuslupa taikka 
jos rakennus on jo rakennettu tällaisen raken
nusluvan perusteella ja toimitus aloitetaan 10 
vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämises
tä. 

35 § 
Tontinosan lunastaminen käsitellään erityi

sessä maanmittaustoimituksessa (tontinosan lu
nastamistoimitus), johon määräystä haetaan 
maanmittaustoimistolta. 

45 § 
Milloin rakennuskaava- tai rantakaava-alu

eelia rakennusmaalla sijaitsevaan tilaan tai täl
laisella alueella olevaan, tilaksi muodostetta
vaan määräalaan on 17 §:n 2 momentissa tar
koitetun ja kaavaan sopeutuvan rakennuspai
kan muodostamiseksi välttämätöntä liittää toi
selle kuuluvaa maata eikä muutosta rajoihin 
saada aikaan tilusvaihdolla, sellainen alue voi
daan sanotun tilan omistajan tai määräalan 
haltijan hakemuksesta suoritettavassa maan
mittaustoimituksessa (rakennuspaikan osan /u
nastamistoimitus) lunastaa rahalla ja siirtää 
lunastajan tilaan. 

52§ 
Asianosainen tontinmittauksessa on toimi

tuksen hakija, tontin tai sen osan omistaja 
sekä tonttiin rajoittuvan rekisteriyksikön omis
taja, jos rajan määrääminen rekisteriyksikköä 
vastaan on tarpeen. 

Rasite-, vuokra- ja muun nautiotaoikeuden 
haltija on toimituksessa asianosainen siltä osin 
kuin hänen oikeutensa on kysymyksessä. 

Oikeuden haltija, joka ei ole asianosainen, 
saa, sikäli kuin on kysymys hänen oikeudes
taan, toimituksessa kiinnittää kiinteistöinsi
nöörin huomiota sellaisiin seikkohin, joita 
kiinteistöinsinööri lain säännösten mukaan on 
velvollinen ottamaan huomioon hänen oikeuk
siensa turvaamiseksi toimituksessa. 

53 § 
Kiinteistöinsinöörin on tiedotettava tontin

mittauksen aloittamisesta asianosaisille ja 
52 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikeuden hal
tijalle lähetettävällä kutsukirjeellä. Jollei jota
kuta asianosaista tai jonkun asianosaisen osoi
tetta saada kohtuudella selville, toimituksesta 
tiedotetaan lisäksi yhdessä tai kahdessa paikka
kunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä 
julkaistavalla kuulutuksella. 

Milloin toimitus koskee tilojen yhteistä alu
etta taikka kahden tai useamman yhteisesti 
omistamaa kiinteistöä, saadaan kutsukirje sen 
osalta toimittaa yhdelle osakkaista tai omista
jista taikka yhteisen alueen hallintoa varten 
asetetulle toimitsijalle, uskotulle miehelle tai 
asiamiehelle taikka hallintoa hoitavan toimi
kunnan jäsenelle. 

Toimituksen tiedottaminen katsotaan asian
mukaisesti suoritetuksi, jos edellä tarkoitettu 
kirje on annettu kirjattuna kirjeenä postin 
kuljetettavaksi tai kuulutus julkaistu vähintään 
seitsemän päivää ennen kokousta. 

54§ 
Jos toimituksen kestäessä ilmenee, että toi

mituksesta ei ole tiedotettu niin kuin 53 §:ssä 
on säädetty, toimituksessa on pidettävä jatko
kokous, josta on tiedotettava 53 §:n mukaises
ti. 

55§ 
Kun toimituksen aloittamisesta on tiedotettu 

sillä tavoin, kuin 53 §:ssä on säädetty, asiano
saisen poissaolo ei estä toimituksen suoritta
mista. 
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Vaikkei tontinmittauksen aloittamisesta ole 
tiedotettu 53 §:ssä säädetyllä tavalla, toimitus 
voidaan suorittaa, jos kaikki asianosaiset ja 
52 §:n 3 momentissa tarkoitetut oikeuden hal
tijat siitä sopivat. 

58§ 

Tontin rajat on merkittävä selvästi maas
toon. Raja voidaan kuitenkin jättää merkitse
mättä, jos kukaan asianosainen ei toimitukses
sa vaadi rajan merkitsemistä eikä merkitsemi
nen olosuhteet huomioon ottaen ole tarpeellis
ta. 

66 § 
Tontinmittaukseen tai päätökseen sen sik

seen jättämisestä taikka siihen, että kiinteis
töinsinööri on hylännyt häneen kohdistuneen 
estemuistutuksen, saa hakea muutosta maaoi
keudelta 30 päivän kuluessa toimituksen julis
tamisesta lopetetuksi tai sikseen jättämisestä. 
Kirjallinen valitus on toimitettava rakennuslau
takunnalle. 

67 § 

Jos rakennuslautakunta toimitusta tarkasta
essaan havaitsee, että lailliset edellytykset toi
mituksen suorittamiselle puuttuvat, sen on alis
tettava asia maaoikeuden tutkittavaksi. 

69 § 
Rakennuslautakunnan on toimitettava sille 

saapunut valituskirja sekä valituksessa tarkoi
tettua toimitusta koskevat asiakirjat ja kartta 
maaoikeuden puheenjohtajalle. 

Maaoikeudelle saapuneen valituksen tai 
67 §:n 3 momentin mukaisesti tutkittavaksi 
alistetun asian käsittelystä ja muutoksen hake
misesta maaoikeuden tai sen puheenjohtajan 
päätökseen on vastaavasti voimassa, mitä ja
kolaissa on säädetty maanmittaustoimituksen 
osalta. Maaoikeuteen tulleen toimituksen osal
ta on suoritettava 67 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu tarkastus. Jakolain mukaan toimitusinsi
nöörille tai toimitusmiehille kuuluvat tehtävät 
suorittaa kiinteistöinsinööri ja maanmittaus
konttorille kuuluvat tehtävät rakennuslauta
kunta. 

70 § 
Tontinmittaus, josta ei ole valitettu, tulee 

lainvoimaiseksi, kun rakennuslautakunta on 
sen tarkastuksessa hyväksynyt. Toimitus, josta 

on valitettu, tulee lainvoimaiseksi, kun siitä 
annettu päätös, joka ei aiheuta toimituksen 
uutta käsittelyä, on saanut lainvoiman. 

71 § 
Vahvistetun tonttijaon mukainen tontti, jo

ka käsittää alueita kahdesta tai useammasta 
kiinteistöstä tai tilojen yhteistä aluetta, merki
tään rakennuslautakunnan määräyksestä ton
tinmittauksen perusteella kiinteistönä tonttire
kisteriin tai kiinteistörekisteriin ilman 7 luvussa 
tarkoitettua kiinteistötuomarin suostumusta, 
jos 

1) merkitsemistä haluava tontinmittauksen 
asianosainen omistaa tontin koko alueen; ja 

2) kiinteistöt, joista tai joiden osista tontti 
muodostuu, ovat vapaita kiinnityksistä tai 
kiinnitykset rasittavat vain yhtä kiinteistöä 
taikka kaikkia niitä kiinteistöjä, joihin kohdis
tuu kiinnityksiä, rasittavat vain samat kiinni
tykset samoin etuoikeuksin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun määräyksen 
antaa rakennuslautakunta 67 §:ssä mainitun 
tontinmittauksen tarkastuksen yhteydessä. Jos 
kuitenkin toimituksesta on valitettu tai se on 
67 §:n 3 momentin nojalla tullut maaoikeuden 
tutkittavaksi, rakennuslautakunta antaa sano
tun määräyksen vasta tontinmittauksen saatua 
lainvoiman. Milloin 1 momentissa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät vasta toimituksen tarkas
tuksessa hyväksymisen jälkeen, rakennuslauta
kunta päättää rekisteriin merkitsemisestä hake
muksen nojalla. Rakennuslautakunnan tässä 
pykälässä tarkoitettuihin päätöksiin ei saa va
littamalla hakea muutosta. 

83 § 

Jos kaupunki on saanut yleisen alueen 
omakseen muulla saannolla kuin lunastuksella 
taikka rakennuslain 46 §:n 1 momentin tai 47 
§:n 1 momentin nojalla, on 30 päivän kuluessa 
toimituksen merkitsemisestä yleisten alueiden 
rekisteriin pantava siitä tiedoksiauto kaupun
gin ilmoitustaululle kolmen kuukauden ajaksi 
nähtäville sillä tavoin kuin julkisista kuulutuk
sista on säädetty. Tiedoksiautoa ei kuitenkaan 
tarvita, jos kaupunki on saanut lainhuudon 
alueeseen, josta yleinen alue on muodostettu. 

96 § 
Tässä luvussa tarkoitetun rasitteen tai oikeu

den perustaminen, siirtäminen, muuttaminen 
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tai poistaminen käsitellään rasitetoimituksessa. 
Sen vireillepanosta ja tiedottamisesta sekä 
muusta menettelystä samoin kuin toimituksen 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä ynnä muu
toksenhausta on voimassa soveltuvin osin ja 
mikäli 97 §:stä ei muuta johdu, mitä 4 luvussa 
on säädetty tontinmittauksesta. 

100§ 
Jos vahvistetun tonttijaon mukainen tontti 

käsittää alueita kahdesta tai useammasta kiin
teistöstä tai tilojen yhteistä aluetta, eikä raken
nuslautakunta ole 71 §:n nojalla päättänyt, 
että tontti on merkittävä kiinteistönä tonttire
kisteriin, tai kiinteistörekisteriin, on tontin alu
een omistajan hankittava kiinteistötuomarin 
suostumus tontinmuodostukseen. 

116 § 
Tontinmittaus, jossa tontti on muodostettu 

yhdestä kiinteistöstä, on merkittävä tonttirekis-

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989 

teriin tai kiinteistörekisteriin toimituksen saa
tua lainvoiman. Jos kuitenkin tontinmittaus on 
tapahtunut muun kuin omistajan pyynnöstä, se 
merkitään tonttirekisteriin tai kiinteistörekiste
riin vain omistajan kiinteistöinsinöörille toimi
tuksessa esittämän pyynnön tai tonttikirjan 
pitäjälle jättämän kirjallisen hakemuksen pe
rusteella taikka rakennuslautakunnan erityises
tä syystä antamasta määräyksestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tätä lakia on sovellettava myös niihin jo 
aloitetuissa toimituksissa ilmeneviin asioihin, 
jotka lain voimaantulon jälkeen otetaan käsi
teltäviksi. 

Kaavoitusalueiden jakolain 15 §:ää, sellaise
na kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä 
huhtikuuta 1971 annetulla lailla (292/71), so
velletaan edelleen ennen tämän lain voimaan 
tuloa aloitettuun mainitussa pykälässä tarkoi
tettuun toimitukseen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä helmikuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakolain (101/60) 10 ja 15 §, 

25 §:n 4 momentti, 28 ja 98 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 § 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (40/68), 15 § 

osittain muutettuna ja 28 § 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetulla lailla (292/71) ja 25 §:n 4 
momentti 4 päivänä tammikuuta 1974 annetussa laissa (31/74), sekä 

muutetaan 4 §:n 1 momentti, 14, 16, 16 a, 18, 19 ja 21 §, 21 a §:n 2 momentti, 22 ja 24 §, 
25 §:n 1 ja 3 momentti, 25 a ja 35 §, 45 §:n 1 momentti, 52-55 §, 58 §:n 2 momentti, 66 §, 
67 §:n 3 momentti, 69-71 §, 83 §:n 2 momentti, 96 §:n 1 momentti, 100 §:n 1 momentti ja 
116 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti, 16 a §, 21 a §:n 2 momentti, 22 § ja 25 §:n 3 
momentti mainitussa 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa, 21 § osittain muutettuna 
mainituilla 19 päivänä tammikuuta 1968 ja 23 päivänä huhtikuuta 1971 annetuilla laeilla, 24 § 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 4 päivänä tammikuuta 1974 annetulla 
lailla, 25 §:n 1 momentti mainitussa 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa, 25 a § 9 
päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (612/76), 45 §:n 1 momentti mainitussa 4 päivänä 
tammikuuta 1974 annetussa laissa, 71 § osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä tammikuuta 
1968 annetulla lailla ja 17 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla (986/76) sekä 100 §:n 1 
momentti viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Jos asemakaava-, rakennuskaava- tai ranta

kaava-alueella tilojen sijainti vaikeuttaa kaa
van toteuttamista ja tästä johtuva haitta voi
daan poistaa tai sitä vähentää toimittamalla 
pakollinen tilusvaihto tai uusjako, saadaan 
tällainen toimitus suorittaa, vaikkei jakolaissa 
säädettyjä edellytyksiä olisi olemassa. 

Ehdotus 

4 § 
Jos asemakaava-, rakennuskaava- tai ranta

kaava-alueella tilojen sijainti vaikeuttaa kaa
van toteuttamista ja tästä johtuva haitta voi
daan poistaa tai sitä vähentää toimittamalla 
tilusvaihto tai uusjako, saadaan tällainen toi
mitus suorittaa, vaikkei jakolaissa säädettyjä 
edellytyksiä olisi olemassa. 

10 § 
Maalaiskunnassa rakennuskorttelin sillä alu- (kumotaan) 

eella, jolle tonttijako on vahvistettu (tonttija-
koalue), voidaan tontin ja rakennuskaava-alu-
eella rakennuspaikan osat lohkomisessa muo-
dostaa yhdeksi tilaksi siinäkin tapauksessa, 
että ne kuuluvat eri kyliin. Uusi tila määrätään 
tällöin kuulumaan omana talonumerona siihen 
kylään, mihin sen sijaintinsa puolesta katso-
taan sopivimmin kuuluvan. 

14 § 
Pakollisen tilusvaihdon, uusjaon, rasitetoi

mituksen tai rajankäynnin toimituskustannuk
set voidaan siltä osalta, kuin toimituksen suo-

14 § 
Tilusvaihdon, uusjaon, rasitetoimituksen tai 

rajankäynnin toimituskustannukset voidaan 
siltä osin, kuin toimituksen suorittamisen kat-
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Voimassa oleva laki 

rittamisen katsotaan olleen yleisen edun vaati
ma, määrätä kunnan suoritettaviksi. 

Ehdotus 

sotaan olleen yleisen edun vaatima, määrätä 
kunnan suoritettaviksi. 

15 § 
Asemakaava-alueella rakennuskorttelissa 

taikka rakennuskaava- tai rantakaava-alueella 
rakennusmaalla sijaitsevaan tilaan voidaan eri
tyisessä maanmittaustoimituksessa siirtää mää
rätty alue toisesta tilasta taikka tilojen yhteinen 
alue tai sen osa, jos sellainen toimenpide edis
tää rakennuskorttelissa suunnitellun tai vahvis
tetun tonttijaon mukaisten tonttien tai raken
nusmaalla tarkoituksenmukaisten rakennus
paikkojen muodostamista. Tilasta siirrettävä 
alue saa olla enintään puolet sen maatilusten 
kokonaisalasta. 

Siirtoon vaaditaan tilojen omistajan suostu
mus. Mikäli tilat kuuluvat eri omistajille, on 
siirtämisen ehtona, että siitä on sovittu sillä 
tavoin kuin määräalan luovutuksesta on voi
massa. Siirto voi tapahtua vain /uovuttavaan 
tilaan vahvistetun kiinnityksen haltijan kirjalli
sella suostumuksella. 

Mitä 2 momentissa on säädetty tilan alueen 
siirrosta on vastaavasti voimassa myös silloin, 
kun tilaan siirretään tilojen yhteinen alue tai 
sen osa. Kiinnityksen haltijan kirjallisesta suos
tumuksesta on kuitenkin vastaavasti voimassa, 
mitä jakolain 182 §:n 3 momentissa on yhtei
sen alueen osalta säädetty. 

Tässä pykälässä tarkoitetun maanmittaustoi
mituksen suhteen on, mikäli ei toisin ole sää
detty, soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 
lohkomisesta on voimassa. 

16 § 
Milloin tilusvaihdossa tai uusjaossa osa tilal

le tulevasta tilusmäärästä 7 §:n mukaisesti kor
vataan rahana tai tilaan 15 §:n mukaisesti siir
retään alue toisesta tilasta, taikka tilojen yhtei
nen alue tai sen osa, on tilojen manttaalit 
muutettava, jollei rahana korvattavan tai siir
rettävän alueen arvo ole vähäinen. 

16 a § 
Lohkominen, piirirajankäynti, 4 §:ssä tar

koitettu tilusvaihto, 9 §:ssä tarkoitettu rasit
teen poistaminen, siirtäminen ja perustaminen 
sekä 9 a §:ssä tarkoitettu rasitteen perustami
nen ja 15 §:ssä tarkoitettu alueen tai sen osan 
siirtäminen tilaan voidaan, jos sitä on pidettä-

(kumotaan) 

16 § 
Milloin tilusvaihdossa tai uusjaossa osa tilal

le tulevasta tilusmäärästä 7 §:n mukaisesti kor
vataan rahana, on tilojen manttaalit muutetta
va, jollei korvattavan alueen arvo ole vähäi
nen. 

16 a § 
Lohkominen, piirirajankäynti, 4 §:ssä tar

koitettu tilusvaihto, 9 §:ssä tarkoitettu rasit
teen poistaminen, siirtäminen ja perustaminen 
sekä 9 a §:ssä tarkoitettu rasitteen perustami
nen voidaan, jos sitä on pidettävä tarkoituk
senmukaisena, ilman eri määräystä suorittaa 
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vä tarkoituksenmukaisena, ilman eri määräystä 
suorittaa rantakaavatoimituksen yhteydessä ja 
sen toimitusmiesten toimesta. Myös niille, jot
ka ovat toimituksessa asianosaisia vain edellä 
mainittuja toimenpiteitä käsiteltäessä, on toi
mituskokouksista tiedotettava sillä tavoin kuin 
rantakaavatoimituksesta on säädetty. 

18 § 
Tonttijakoalueena suoritettavassa, 4 §:ssä 

mainitussa tilusvaihdossa tai uusjaossa taikka 
15 §:ssä mainitussa alueen siirtämisessä tilaan 
on rakennuskorttelissa tilan raja, milloin se ei 
jää vanhaan paikkaansa, mikäli mahdollista 
sijoitettava kulkemaan pitkin tonttijaon mu
kaisen tontin rajaa. 

Muuta kuin 1 momentissa mainittua maan
mittaustoimitusta kaupungin asemakaava-alu
eella ei saa, jollei 19 § :stä muuta johdu, tai 
maanmittaushallitus kaupunginhallitusta kuul
tuaan toisin määrää, suorittaa siten, että ra
kennuskortteliin tai 75 §:n 2 momentissa tar
koitetulle muodostettavalle yleiselle alueelle 
syntyy uusi kiinteistönraja. 

19 § 
Jos kaupungissa tilasta luovutettu määräala 

sijaitsee rakennuskorttelissa, johon ei ole vah
vistettu tonttijakoa eikä sitä vahvisteta kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun tilan omistaja tai 
määräalan haltija on sitä hakenut, saadaan 
määräala lohkoa eri tilaksi. Tällaiseen tilaan ei 
saa ilman kaupungin suostumusta sisällyttää 
rakennuslain 36 §:n 1 momentin 2-8 kohdas
sa tarkoitettua aluetta eikä tilalle saa antaa 
osuutta tilojen yhteiseen alueeseen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty lohkomises
ta, koskee vastaavasti myös jakolain 240 §:ssä 
tarkoitetun erillisen alueen tilaksi muodosta
mista. 

21 § 
Tilaan, joka maalaiskunnan asemakaava

alueella tulee käsittämään tonttijaon mukaisen 
tontin tai sen osan, ei saa sisällyttää rakennus
lain 36 §:n 1 momentin 2-8 kohdassa tarkoi
tettua aluetta. 

Tilaan, joka rakennuskaava-alueella on tar
koitettu rakennuspaikaksi, ei saa sisällyttää 
muita kysymyksessä olevan rakennuskorttelin 
ulkopuolella olevia tiluksia kuin rakennuslain 
96 §:ssä tarkoitettua liikenneväylän aluetta, 

3 360611T 

Ehdotus 

rantakaavatoimituksen yhteydessä ja sen toimi
tusmiesten toimesta. Niille, jotka ovat toimi
tuksessa asianosaisia vain edellä mainittuja 
toimenpiteitä käsiteltäessä, on toimitus
kokouksista tiedoteHava sillä tavoin kuin näi
den toimitusten osalta jakolaissa on säädetty. 

18 § 
Tonttijakoalueena suoritettavassa, 4 § :ssä 

mainitussa tilusvaihdossa tai uusjaossa on ra
kennuskorttelissa tilan raja, milloin se ei jää 
vanhaan paikkaansa, mikäli mahdollista sijoi
tettava kulkemaan pitkin tonttijaon mukaisen 
tontin rajaa. 

Muuta kuin 1 momentissa mainittua maan
mittaustoimitusta kaupungin asemakaava-alu
eella ei saa, jollei 19 §:stä muuta johdu tai 
jollei kaupunginhallitus toimitusinsinöörin esi
tyksestä anna siihen suostumustaan, suorittaa 
siten, että rakennuskortteliin tai 75 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetulle muodostettavalle yleisel
le alueelle syntyy uusi kiinteistönraja. 

19 § 
Jos kaupungissa tilasta luovutettu määräala 

sijaitsee rakennuskorttelissa, johon ei ole vah
vistettu tonttijakoa, saadaan määräala lohkoa, 
mikäli kaupunki antaa lohkomiseen suostu
muksensa. Lohkominen voidaan suorittaa il
man kaupungin suostumusta, jos tonttijakoa ei 
ole hyväksytty kolmen vuoden kuluessa siitä, 
kun tilan omistaja tai määräalan haltija on sitä 
hakenut. Määräalasta muodostettavaan tilaan 
ei saa ilman kaupungin suostumusta sisällyttää 
rakennuslain 36 §:n 1 momentin 2-8 kohdas
sa tarkoitettua aluetta eikä tilalle saa antaa 
osuutta tilojen yhteiseen alueeseen. 

21 § 
Tilaan, joka maalaiskunnan asemakaava

alueella tulee käsittämään tonttijaon mukaisen 
tontin tai sen osan, ei saa sisällyttää rakennus
lain 36 §:n 1 momentin 2-8 kohdassa tarkoi
tettua aluetta eikä kaava-alueen ulkopuolella 
olevaa aluetta. 

Tilaan, joka rakennuskaava-alueella on tar
koitettu rakennuspaikaksi, ei saa sisällyttää 
muita kysymyksessä olevan rakennuskorttelin 
ulkopuolella olevia tiluksia kuin rakennuslain 
96 §:ssä tarkoitettua liikenneväylän aluetta. 



18 1989 vp. - HE n:o 92 

Voimassa oleva laki 

jollei maanmittauskonttori erityisestä syystä 
myönnä poikkeusta. 

Tilaan, joka rantakaava-alueena on tarkoi
tettu rakennuspaikaksi, ei saa sisällyttää kysy
myksessä olevan rakennuskorttelin ulkopuolel
la olevia tiluksia, jollei maanmittauskonttori 
erityisestä syystä myönnä poikkeusta. 

21 a § 

Erityisistä syistä voi maanmittauskonttori 
myöntää poikkeuksen 1 momentin säännöksis
tä. 

22 § 
Alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaa

vaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, saadaan 
suorittaa halkominen, lohkominen tai erillisen 
alueen tilaksi muodostaminen ainoastaan haja
asutusta varten, jollei ole myönnetty rakennus
lain 5 §:n 2 momentissa säädettyä lupaa alueen 
käyttämiseen sanotussa laissa tarkoitettuun 
taaja-asutukseen. 

24 § 
Alueella, jolle on vahvistettu seutukaava, 

mutta ei muuta rakennuslaissa mainittua kaa
vaa, suoritettavassa halkomis- tai lohkomistoi
mituksessa taikka erillisen alueen tilaksi muo
dostamistoimituksessa ei rakennuspaikkana 
käytettäväksi tarkoitettua aluetta saa muodos
taa tilaksi, jos sen johdosta alueen käyttämi
nen seutukaavassa varattuun tarkoitukseen vai
keutuu. Toimitus voidaan kuitenkin suorittaa, 
jos toimituksen suorittamatta jättämisestä ai
heutuisi alueen omistajalle huomattavaa hait
taa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava 
varatuksi muun julkisoikeudellisen yhteisön 
tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita 
haitasta kohtuullista korvausta. 

Alueella, jolle on vahvistettu yleiskaava, ei 
saa suorittaa 1 momentissa mainittua toimitus
ta, jos sen johdosta huomattavasti vaikeute-

Ehdotus 

Tilaan, joka rantakaava-alueena on tarkoi
tettu rakennuspaikaksi, ei saa sisällyttää kysy
myksessä olevan rakennuskorttelin ulkopuolel
la olevia tiluksia. 

Maanmittauskonttori voi erityisestä syystä 
antaa luvan poiketa siitä, mitä 2 ja 3 momen
tissa on säädetty. Toimitusinsinöörin on saatet
tava asia maanmittauskonttorin ratkaistavaksi, 
jos joku asianosainen poikkeamista vaatii tai 
se on muusta syystä tarpeellista. Maanmittaus
konttorin päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. 

21 a § 

Maanmittauskonttori voi erityisestä syystä 
antaa luvan poiketa 1 momentin säännöksistä. 
Menettelyn osalta on vastaavasti noudatettava, 
mitä 21 §:n 4 momentissa on säädetty. Maan
mittauskonttorin päätökseen ei saa valittamalla 
hakea muutosta. 

22 § 
Alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaa

vaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, saadaan 
rakennuspaikkana käytettävä tila muodostaa 
halkomalla tai Iohkomalla ainoastaan haja
asutusta varten, jollei ole myönnetty rakennus
lain 5 §:n 2 momentissa säädettyä lupaa alueen 
käyttämiseen sanotussa laissa tarkoitettuun 
taaja -asutukseen. 

24 § 
Alueella, jolle on vahvistettu seutukaava, 

mutta ei muuta rakennuslaissa mainittua kaa
vaa, tai yleiskaava, mutta ei asemakaavaa, 
rakennuskaavaa tai rantakaavaa, ei saa suorit
taa halkomis- tai lohkomistoimitusta, jos sen 
johdosta huomattavasti vaikeutetaan alueen 
käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Alueella, jolla on voimassa rakennusjärjes
tyksessä rakennuslain 13 §:n nojalla annettuja 
määräyksiä alueen käyttämisestä, mutta ei ase
makaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, 
saadaan rakennuspaikkana käytettäväksi tar
koitettu alue muodostaa tilaksi halkomalla tai 
lohkomalla, jos tilaksi muodostaminen ei ole 
ristiriidassa alueen käyttämisestä rakennustar
koituksiin eikä rakennuspaikan suuruudesta 
annettujen määräysten kanssa. Sen estämättä, 
mitä edellä tässä momentissa on säädetty, saa-
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taan alueen käyttämistä yleiskaavassa varat
tuun tarkoitukseen. 

Alueella, jolla on voimassa rakennusjärjes
tyksessä rakennuslain 13 §:n nojalla annettuja 
määräyksiä alueen käyttämisestä, mutta ei ase
makaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, ei 
saa suorittaa 1 momentissa mainittua toimitus
ta, jos se on ristiriidassa alueen käyttämisestä 
rakennustarkoituksiin ja rakennuspaikan suu
ruudesta annettujen määräysten kanssa. 

Maanmittaustoimituksessa on myös nouda
tettava, mitä seutukaavassa tai yleiskaavassa 
taikka rakennusjärjestyksessä on määrätty lii
kenneväylistä ja pääsyteistä. 

25 § 
Alueella, jolla on voimassa rakennuslain 

32 §:ssä, 42 §:n 2 momentin 3, 4 tai 5 kohdas
sa taikka 100 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto, 
niin myös alueella, jota koskee sisäasiainminis
teriön rakennuslain 143 §:n 1 momentin nojal
la antama määräys kaavan tai tonttijaon laati
misesta tahi niiden muuttamisesta, ei ennen 
kysymyksessä olevan kaavan vahvistamista tai 
tonttijaon hyväksymistä saa suorittaa sellaista 
halkomista, lohkomista tai erillisen alueen ti
laksi muodostamista, jossa muodostuisi alueel
le uusi raja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua toimitusta 
ei myöskään saa suorittaa ranta-alueella, ennen 
kuin rantakaava on vahvistettu, milloin kaavaa 
rakennuslain 123 a §:n 1 momentin säännösten 
mukaan on pidettävä tarpeellisena. Milloin 
syntyy epätietoisuutta siitä, onko alueelle laa
dittava rantakaava, on toimitusinsinöörin siir
rettävä asia tältä osin maanmittauskonttorin 
kautta kaupungissa sisäasianministeriön ja 
maalaiskunnissa lääninhallituksen ratkaista
vaksi siinä järjestyksessä kuin rakennuslain 
123 b §:n 3 momentissa on säädetty. Kuitenkin 
voidaan toimitus suorittaa, jos on ilmeistä, että 
siitä ei aiheudu haittaa laadittavan rantakaa
van toteuttamiselle tai jos sisäasiainministeriö 
kaupungin osalta tai lääninhallitus maalaiskun
nan osalta on antanut toimituksen suorittami
seen suostumuksensa tahi myöntänyt raken
nuslain 132 §:n 1 momentin nojalla poikkeuk
sen saman lain 123 a §:n 1 momentin säännök
sestä taikka jos toimituksen suorittaminen on 
tarpeen rakennuslain 123 b §:n 2 momentissa 
tarkoitetun uudisrakennuksen rakentamiseksi. 

Ehdotus 

daan alue kuitenkin muodostaa tilaksi, jos se 
viranomainen, jolla on oikeus myöntää poik
keus rakennusjärjestyksen määräyksistä, on 
antanut tilaksi muodostamiseen suostumuksen
sa. 

Maanmittaustoimituksessa on myös nouda
tettava, mitä rakennusjärjestyksessä on mää
rätty pääsyteistä. 

25 § 
Alueella, jolla on voimassa rakennuslain 

32 §:ssä 42 §:n 2 momentin 3, 4 tai 5 kohdassa 
taikka 100 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto, sa
moin kuin alueella, jota koskee ympäristömi
nisteriön rakennuslain 143 §:n 1 momentin no
jalla antama määräys kaavan laatimisesta tai 
muuttamisesta, ei ennen kysymyksessä olevan 
kaavan vahvistamista tai tonttijaon hyväksy
mistä saa suorittaa sellaista halkomista tai 
lohkomista, jossa muodostuisi alueelle uusi 
raja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua toimitusta 
ei myöskään saa suorittaa ranta-alueella, ennen 
kuin rantakaava on vahvistettu, milloin kaavaa 
rakennuslain 123 a §:n 1 momentin säännösten 
mukaan on pidettävä tarpeellisena. Milloin 
syntyy epätietoisuutta siitä, onko alueelle laa
dittava rantakaava, tai milloin toimitusmiehet 
katsovat rantakaavan laatimisen tarpeelliseksi, 
on toimitusinsinöörin siirrettävä rantakaavan 
tarpeellisuutta koskeva asia maanmittauskont
torin kautta rakennuslain 123 b §:n 3 momen
tissa säädetyssä järjestyksessä ratkaistavaksi. 
Kuitenkin voidaan toimitus suorittaa, jos on 
ilmeistä, että siitä ei aiheudu haittaa laadiHa
van rantakaavan toteuttamiselle tai jos raken
nuslain 132 §:n 1 momentin nojalla on myön
netty poikkeus saman lain 123 a §:n 1 momen
tin säännöksestä taikka jos toimituksen suorit
taminen on tarpeen rakennuslain 123 b §:n 2 
momentissa tarkoitetun uudisrakennuksen ra
kentamiseksi. 
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Alueella, jolla on voimassa rakennuslain 
27 §:n 3 momentissa tarkoitettu rakentamisra
joitus, saa 1 momentissa mainitun toimituksen 
suorittaa vain maa- ja metsätaloutta tai seutu
kaavaehdotuksen taikka seutukaavan mukaista 
rakentamista varten. Kuitenkin voidaan toimi
tus suorittaa, jos sisäasiainministeriö kaupun
gin osalta tai lääninhallitus maalaiskunnan 
osalta on antanut toimituksen suorittamiseen 
suostumuksensa tai myöntänyt rakennuslain 
132 §:n 1 momentin nojalla poikkeuksen ra
kentamisrajoituksesta. 

25 a § 
Edellä 22-24 §:ssä ja 25 §:n 3 ja 4 momen

tissa säädetyn estämättä saadaan, elleivät eri
tyiset syyt muuta vaadi, rakennuspaikka muo
dostaa tilaksi, jos sille on toimitusta aloitetta
essa voimassa muuta kuin talousrakennusta tai 
tilapäistä rakennusta koskeva rakennuslupa 
taikka jos rakennus on jo rakennettu tällaisen 
rakennusluvan perusteella ja toimitus aloite
taan viiden vuoden kuluessa rakennusluvan 
myöntämisestä. 

28 § 
Sen lisäksi, mitä on säädetty maanmittaus

toimitusten tarkastamisesta, on maanmittaus
konttorin valvottava, että 17-25 §:ssä olevia 
säännöksiä noudatetaan. Jos maanmittaus
konttori katsoo, että toimitus on tehty vastoin 
sanottuja säännöksiä, on toimitus palautettava 
toimitusinsinöörille korjattavaksi. Jollei toimi
tusta korjata siten, että se voidaan hyväksyä, 
on maanmittauskonttorin alistettava asia 

1 maanjako-oikeuden tutkittavaksi. 
· Kuitenkin on maanmittauskonttorin toimi
tusta tarkastaessaan tai muutoinkin toimitus
insinöörin alistuksesta tutkittava ja ratkaistava 
25 §:n 3 momentissa tarkoitetulla alueella ky
symys siitä, onko ilmeistä, ettei toimituksen 
suorittamisesta aiheudu haittaa laadittavan 
rantakaavan toteuttamiselle. 

Jos maanmittauskonttori toimitusta tarkas
taessaan katsoo, että toimitusinsinöörin olisi 
25 §:n 3 momentin mukaan ollut siirrettävä 
kysymys rantakaavan tarpeellisuudesta sisäasi
ainministeriön tai lääninhallituksen ratkaista
vaksi, on maanmittauskonttorin pyydettävä sa
nottua viranomaista ottamaan tämä kysymys 
ratkaistavakseen. Toimituksen suhteen saa-

Ehdotus 

(4 mom. kumotaan) 

25 a § 
Edellä 22-24 §:ssä ja 25 §:n 3 momentissa 

säädetyn estämättä saadaan, elleivät erityiset 
syyt muuta vaadi, rakennuspaikka muodostaa 
tilaksi, jos sille on toimitusta aloitettaessa voi
massa muuta kuin talousrakennusta tai tila
päistä rakennusta koskeva rakennuslupa taikka 
jos rakennus on jo rakennettu tällaisen raken
nusluvan perusteella ja toimitus aloitetaan JO 
vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämises
tä. 

28 § 
(kumotaan) 
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daan tällöin jo ennen sanotun kysymyksen 
ratkaisemista menetellä siten kuin 2 momentis
sa on säädetty. 

Jos rakennusjärjestys, asemakaava tai muu 
kaava taikka sen muutos vahvistetaan, raken
nuskielto annetaan tai tulee voimaan rakennus
lain 42 §:n 2 momentin tai JOO §:n 2 momentin 
nojalla, tai ne syyt, joiden perusteella ranta
kaavan laatimista on pidettävä tarpeellisena, 
ovat syntyneet maanmittaustoimituksen lopet
tamisen jälkeen, ei se ole tarkastuksessa estee
nä toimituksen hyväksymiselle. 

Milloin maanmittaustoimitus on alistuksen 
tai valituksen johdosta joutunut maanjako
oikeuden käsiteltäväksi, sen on tarkastettava 
toimitus myös 1 momentissa mainittujen sään
nösten noudattamisen osalta. Mitä 2 ja 3 
momentissa on maanmittauskonttorista säädet
ty, koskee tällöin myös maanjako-oikeutta. 

35 § 
Tontinosan tai -osien Iunastaminen käsitel

lään erityisessä maanmittaustoimituksessa 
(tontinosan lunastamistoimitus), johon mää
räystä haetaan maanmittauskonttorilta. 

45 § 
Milloin rakennuskaava- tai rantakaava-alu

eelia rakennusmaalla sijaitsevaan tilaan tai täl
laisella alueella olevaan, tilaksi muodostetta
vaan määräalaan on 17 §:n 2 momentissa tar
koitetun ja kaavaan sopeutuvan rakennuspai
kan muodostamiseksi välttämätöntä liittää toi
selle kuuluvaa maata eikä muutosta rajoihin 
saada aikaan tilusvaihdolla eikä myöskään ole 
sovittu 15 §:ssä tarkoitetun toimituksen suorit
tamisesta, sellainen alue voidaan sanotun tilan 
omistajan tai määräalan haltijan hakemuksesta 
suoritettavassa maanmittaustoimituksessa (ra
kennuspaikan osan Iunastamistoimitus) lunas
taa rahalla ja siirtää Junastajan tilaan. 

52§ 
Asianosainen tontinmittauksessa on toimi

tuksen hakija, tontin tai sen osan omistaja ja 
tonttiin rajoittuvan alueen omistaja. 

Milloin rasiteoikeuden haltijan oikeus on 
kysymyksessä, on hän asianosainen toimituk
sessa. 

Ehdotus 

35 § 
Tontinosan lunastaminen käsitellään erityi

sessä maanmittaustoimituksessa (tontinosan lu
nastamistoimitus), johon määräystä haetaan 
maanmittaustoimistolta. 

45 § 
Milloin rakennuskaava- tai rantakaava-alu

eelia rakennusmaalla sijaitsevaan tilaan tai täl
laisella alueella olevaan, tilaksi muodostetta
vaan määräalaan on 17 §:n 2 momentissa tar
koitetun ja kaavaan sopeutuvan rakennuspai
kan muodostamiseksi välttämätöntä liittää toi
selle kuuluvaa maata eikä muutosta rajoihin 
saada aikaan tilusvaihdolla, sellainen alue voi
daan sanotun tilan omistajan tai määräalan 
haltijan hakemuksesta suoritettavassa maan
mittaustoimituksessa (rakennuspaikan osan lu
nastamistoimitus) lunastaa rahalla ja siirtää 
Junastajan tilaan. 

52§ 
Asianosainen tontinmittauksessa on toimi

tuksen hakija, tontin tai sen osan omistaja 
sekä tonttiin rajoittuvan rekisteriyksikön omis
taja, jos rajan määrääminen rekisteriyksikköä 
vastaan on tarpeen. 

Rasite-, vuokra- ja muun nautintooikeuden 
haltija on toimituksessa asianosainen siltä osin 
kuin hänen oikeutensa on kysymyksessä. 
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Vuokramies, joka ei ole toimituksen hakija, 
samoin kuin muu oikeuden haltija, joka ei ole 
asianosainen, saa, sikäli kuin on kysymys hä
nen oikeudestaan, toimituksessa kiinnittää 
kiinteistöinsinöörin huomiota sellaisiin seikko
hin, joita kiinteistöinsinööri lain säännösten 
mukaan on velvollinen ottamaan huomioon 
hänen oikeuksiensa turvaamiseksi toimitukses
sa. 

53§ 
Kiinteistöinsinöörin on tiedoteHava tontin

mittauksen aloittamisesta kuulutuksella kau
pungin ilmoitustaululla sekä ainakin yhdessä 
paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä vä
hintään seitsemän päivää ennen toimituksen 
aloittamista. Lisäksi on tontinmittauksen haki
jalle sekä sellaiselle muulle asianosaiselle, jon
ka osoite on kiinteistöinsinöörin tiedossa, il
moitettava toimituksen aloittamisesta erityisel
lä kutsukirjeellä. Tällainen ilmoitus on katsot
tava asianmukaisesti annetuksi, jos kirje on 
vähintään seitsemän päivää ennen toimituksen 
aloittamista jätetty kirjattuna postissa kuljetet
tavaksi. Jos toimitus koskee kiinteistöä, jolla 
on useita omistajia, tai tilojen yhteistä aluetta, 
katsotaan tiedotuksen tulleen kiinteistön omis
tajien tai yhteisen alueen osakkaiden tietoon, 
kun kutsukirje on lähetetty jollekin kiinteistön 
tai yhteisen alueen osakastilojen omistajista. 

Tiedotuksessa on mainittava toimituksen 
aloittamisen aika ja paikka, kutsutlava mitat
tavan tontin tai sen osan ynnä tonttiin rajoittu
van alueen omistajat sekä tonttiin kohdistuvan 
rasite-, vuokra- tai muun nautintooikeuden 
haltijat toimitukseen saapumaan sekä kehoitet
tava heitä ottamaan mukaansa toimituksen 
alaista aluetta koskevat kartat ja asiakirjat ja 
esittämään selvitys omistus- tai muusta oikeu
destaan. 

54§ 
Tontinmittauksen aloittaminen voidaan tie

dottaa myös siten, että 53 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu tiedotus toimitetaan vähintään seit
semän päivää ennen aloittamista kullekin asi
anosaiselle sillä tavoin, kuin kirjallisen haas
teen tiedoksi antamisesta on säädetty. 

55§ 
Kun toimituksen aloittamisesta on tiedotettu 

sillä tavoin, kuin 53 tai 54 §:ssä on säädetty, 

Ehdotus 

Oikeuden haltija, joka ei ole asianosainen, 
saa, sikäli kuin on kysymys hänen oikeudes
taan, toimituksessa kiinnittää kiinteistöinsi
nöörin huomiota sellaisiin seikkoihin, joita 
kiinteistöinsinööri lain mukaan on velvollinen 
ottamaan huomioon hänen oikeuksiensa tur
vaamiseksi toimituksessa. 

53§ 
Kiinteistöinsinöörin on tiedoteHava tontin

mittauksen aloittamisesta asianosuisille ja 
52 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikeuden hal
tijalle lähetettävällä kutsukirjeellä. Jollei jota
kuta asianosaista tai jonkun asianosaisen osoi
tetta saada kohtuudella selville, toimituksesta 
tiedotetaan lisäksi yhdessä tai kahdessa paikka
kunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä 
julkaistavalla kuulutuksella. 

Milloin toimitus koskee tilojen yhteistä alu
etta taikka kahden tai useamman yhteisesti 
omistamaa kiinteistöä, saadaan kutsukirje toi
mittaa yhdelle osakkaista tai omistajista taikka 
yhteisen alueen hallintoa varten asetetulle toi
mitsijalle, uskotulle miehelle tai asiamiehelle 
taikka hallintoa hoitavan toimikunnan jäsenel
le. 

Toimituksen tiedottaminen katsotaan asian
mukaisesti suoritetuksi, jos edellä tarkoitettu 
kirje on annettu kirjattuna kirjeenä postin 
kuljeteltavaksi tai kuulutus julkaistu vähintään 
seitsemän päivää ennen kokousta. 

54§ 
Jos toimituksen kestäessä ilmenee, että toi

mituksesta ei ole tiedotettu niin kuin 53 §:ssä 
on säädetty, toimituksessa on pidettävä jatko
kokous, josta on tiedotettava 53 §:n mukaises
ti. 

55§ 
Kun toimituksen aloittamisesta on tiedotettu 

sillä tavoin, kuin 53 §:ssä ~ säädetty, asiano-



1989 vp. - HE n:o 92 23 

Voimassa oleva laki 

asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suo
rittamista. 

Vaikkei tontinmittauksen aloittamisesta ole 
tiedotettu 53 tai 54 §:ssä säädetyllä tavalla, 
toimitm voidaan suorittaa, jos kaikki asiano
saiset siitä sopivat. 

Jos tontinmittaus koskee vain jotakin osaa 
tontin rajoista eikä sillä ole vaikutusta tontin 
muita rajoja vastassa olevaan kiinteistöön tai 
alueeseen, toimitus voidaan suorittaa tiedotta
matto siitä sanotun kiinteistön tai alueen omis
tajalle. 

58§ 

Tontin rajat on merkittävä selvästi maas
toon. 

66 § 
Tontinmittaukseen tai toimituksessa annet

tuun päätökseen sen sikseen jättämisestä taik
ka siihen, että kiinteistöinsinööri on hylännyt 
häneen kohdistuneen estemuistutuksen, saa ha
kea muutosta 30 päivän kuluessa toimituksen 
julistamisesta lopetetuksi tai sikseen jättämises
tä. Kirjallinen valitus on toimitettava maistraa
tille. 

67 § 

Jos maistraatti katsoo, ettei toimitukselle ole 
ollut laillisia edellytyksiä, sen on jätettävä toi
mitus sikseen. 

69 § 
Milloin tontinmittauksesta tai päätöksestä 

sen sikseen jättämisestä on valitettu, maistraa
tin on varattava toimitukseen tyytyneille asi
anosaisille tilaisuus antaa selitys. Kuultuaan 
valituksen johdosta myös kiinteistöinsinööriä 
ja toimitettuaan 67 §:n 1 momentissa tarkoite
tun tarkastuksen, maistraatin on ratkaistava 
asia. 

Milloin valitus koskee tontin rajaa tai suu
ruutta, 61 tai 62 §:ssä tarkoitettua rajan mää-

Ehdotus 

saisen poissaolo ei estä toimituksen suoritta
mista. 

Vaikkei tontinmittauksen aloittamisesta ole 
tiedotettu 53 §:ssä säädetyllä tavalla, toimitus 
voidaan suorittaa, jos kaikki asianosaiset ja 
52 §:n 3 momentissa tarkoitetut oikeuden hal
tijat siitä sopivat. 

58§ 

Tontin rajat on merkittävä selvästi maas
toon. Raja voidaan kuitenkin jättää merkitse
mätiä, jos kukaan asianosainen ei toimitukses
sa vaadi rajan merkitsemistä eikä merkitsemi
nen olosuhteet huomioon ottaen ole tarpeellis
ta. 

66 § 
Tontinmittaukseen tai päätökseen sen sik

seen jättämisestä taikka siihen, että kiinteis
töinsinööri on hylännyt häneen kohdistuneen 
estemuistutuksen, saa hakea muutosta maaoi
keudelta 30 päivän kuluessa toimituksen julis
tamisesta lopetetuksi tai sikseen jättämisestä. 
Kirjallinen valitus on toimitettava rakennuslau
takunnalle. 

67 § 

Jos rakennuslautakunta toimitusta tarkasta
essaan havaitsee, että lailliset edellytykset toi
mituksen suorittamiselle puuttuvat, sen on alis
tettava asia maaoikeuden tutkittavaksi. 

69 § 
Rakennuslautakunnan on toimitettava sille 

saapunut valituskirja sekä valituksessa tarkoi
tettua toimitusta koskevat asiakirjat ja kartta 
maaoikeuden puheenjohtajalle. 
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räämistä tai rajamerkin siirtämistä, tilasta luo
vutettua määräalaa, sen rajaa tai suuruutta 
taikka sitä, mihin kiinteistöön tontin alue kuu
luu, maistraatin on siirrettävä valitus ja toimi
tuksesta ehkä tehty muu valitus maanjako
oikeuden käsiteltäväksi sekä lähetettävä, hank
kimatta 1 momentissa mainittuja selityksiä ja 
lausuntoja, valituskirja, päätöksensä asian siir
tämisestä ja toimituksen asiakirjat ja kartta 
maanjako-oikeuden puheenjohtajalle. 

Estemuistutusta koskevaan maistraatin pää
tökseen ei saa hakea muutosta. Muutoin saa 
maistraatin 1 momentin tai 67 §:n 3 momentin 
mukaan antamasta päätöksestä valittaa maan
jako-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksestä 
tiedon saatua. Valituskirja on toimitettava 
maistraatille, jonka on lähetettävä se liittei
neen, todistus päätöksen tiedoksi antamisesta 
sekä toimituksen asiakirjat ja kartta maan
jako-oikeuden puheenjohtajalle. 

Maanjako-oikeudelle saapuneen valituksen 
käsittelystä ja muutoksen hakemisesta maan
jako-oikeuden tai sen puheenjohtajan päätök
seen on vastaavasti voimassa, mitä jakolaissa 
on säädetty maanmittaustoimituksen osalta. 
Maanjako-oikeuteen 2 momentin mukaan tul
leen valituksen osalta on suoritettava 67 §:n 1 
momentissa tarkoitettu tarkastus. Jakolain 
mukaan toimitusinsinöörille tai toimitusmiehil
le kuuluvat tehtävät suorittaa kiinteistöinsinöö
ri ja maanmittauskonttorille kuuluvat tehtävät 
maistraatti. 

70 § 
Tontinmittaus, josta ei ole valitettu, tulee 

lainvoimaiseksi, kun maistraatti on sen tarkas
tuksessa hyväksynyt. Toimitus, josta on vali
tettu, tulee lainvoimaiseksi maistraatin tai 
maanjako-oikeuden hylkäävän päätöksen saa
tua lainvoiman. Sama koskee tontinmittausta, 
johon on valituksen johdosta tehty sellainen 
muutos, joka ei aiheuta toimituksen uutta 
käsittelyä. 

71 § 
Vahvistetun tonttijaon mukainen tontti, jo

ka käsittää alueita kahdesta tai useammasta 
kiinteistöstä tai erillisestä alueesta, jotka eivät 
ole kiinteistöjä, taikka tilojen yhteistä aluetta, 
merkitään maistraatin määräyksestä tontinmit
tauksen perusteella kiinteistönä tonttirekiste-

Ehdotus 

Maaoikeudelle saapuneen valituksen tai 
67 §:n 3 momentin mukaisesti tutkittavaksi 
alistetun asian käsittelystä ja muutoksen hake
misesta maaoikeuden tai sen puheenjohtajan 
päätökseen on vastaavasti voimassa, mitä ja
kolaissa on säädetty maanmittaustoimituksen 
osalta. Maaoikeuteen tulleen toimituksen osal
ta on suoritettava 67 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu tarkastus. Jakolain mukaan toimitusinsi
nöörille tai toimitusmiehille kuuluvat tehtävät 
suorittaa kiinteistöinsinööri ja maanmittaus
kanttorille kuuluvat tehtävät rakennuslauta
kunta. 

70 § 
Tontinmittaus, josta ei ole valitettu, tulee 

lainvoimaiseksi, kun rakennuslautakunta on 
sen tarkastuksessa hyväksynyt. Toimitus, josta 
on valitettu, tulee lainvoimaiseksi, kun siitä 
annettu päätös, joka ei aiheuta toimituksen 
uutta käsittelyä, on saanut lainvoiman. 

71 § 
Vahvistetun tonttijaon mukainen tontti, jo

ka käsittää alueita kahdesta tai useammasta 
kiinteistöstä tai tilojen yhteistä aluetta, merki
tään rakennuslautakunnan määräyksestä ton
tinmittauksen perusteella kiinteistönä tonttire
kisteriin tai kiinteistörekisteriin ilman 7 luvussa 
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riin ilman 7 luvussa tarkoitettua kiinteistötuo
marin suostumusta, jos 

1) merkitsemistä haluava tontinmittauksen 
asianosainen omistaa tontin koko alueen; ja 

2) kiinteistöt, joista tai joiden osista tontti 
muodostuu, ovat vapaita kiinnityksistä tai 
kiinnitykset rasittavat vain yhtä kiinteistöä 
taikka kaikkia kiinteistöjä rasittavat samat 
kiinnitykset, joilla on sama etuoikeus jokaiseen 
niistä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun määräyksen 
antaa maistraatti 67 §:ssä mainitun tontinmit
tauksen tarkastuksen yhteydessä. Jos kuitenkin 
toimituksesta on valitettu maistraatti antaa 
sanotun määräyksen vasta tontinmittauksen 
saatua lainvoiman. Maistraatin päätökseen ei 
saa hakea muutosta. 

83 § 

Jos kaupunki on saanut yleisen alueen 
omakseen muulla saannolla kuin pakkolunas
tuksella taikka rakennuslain 46 §:n 1 momen
tin tai 47 §:n 1 momentin nojalla, on 30 päivän 
kuluessa toimituksen merkitsemisestä yleisten 
alueiden rekisteriin pantava siitä tiedoksianto 
kaupungin ilmoitustaululle kolmen kuukauden 
ajaksi nähtäville sillä tavoin kuin julkisista 
kuulutuksista on säädetty. 

96 § 
Tässä luvussa tarkoitetun rasitteen tai oikeu

den perustaminen, siirtäminen, muuttaminen 
tai poistaminen käsitellään rasitetoimituksessa. 
Sen vireillepanosta ja tiedottamisesta sekä 
muusta menettelystä samoin kuin toimituksen 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä ynnä muu
toksenhausta on voimassa soveltuvin osin ja 
mikäli 97 tai 98 §:stä ei muuta johdu, mitä 4 
luvussa on säädetty tontinmittauksesta. 

4 360611T 

Ehdotus 

tarkoitettua kiinteistötuomarin suostumusta, 
jos 

1) merkitsemistä haluava tontinmittauksen 
asianosainen omistaa tontin koko alueen; ja 

2) kiinteistöt, joista tai joiden osista tontti 
muodostuu, ovat vapaita kiinnityksistä tai 
kiinnitykset rasittavat vain yhtä kiinteistöä 
taikka kaikkia niitä kiinteistöjä, joihin kohdis
tuu kiinnityksiä, rasittavat vain samat kiinni
tykset samoin etuoikeuksin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun määräyksen 
antaa rakennuslautakunta 61 §:ssä mainitun 
tontinmittauksen tarkastuksen yhteydessä. Jos 
kuitenkin toimituksesta on valitettu tai se on 
67 §:n 3 momentin nojalla tullut maaoikeuden 
tutkittavaksi, rakennuslautakunta antaa sano
tun määräyksen vasta tontinmittauksen saatua 
lainvoiman. Milloin 1 momentissa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät vasta toimituksen tarkas
tuksessa hyväksymisen jälkeen, rakennuslauta
kunta päättää rekisteriin merkitsemisestä hake
muksen nojalla. Rakennuslautakunnan tässä 
pykälässä tarkoitettuihin päätöksiin ei saa va
/ittamalla hakea muutosta. 

83 § 

Jos kaupunki on saanut yleisen alueen 
omakseen muulla saannolla kuin lunastuksella 
taikka rakennuslain 46 §:n 1 momentin tai 47 
§:n 1 momentin nojalla, on 30 päivän kuluessa 
toimituksen merkitsemisestä yleisten alueiden 
rekisteriin pantava siitä tiedoksianto kaupun
gin ilmoitustaululle kolmen kuukauden ajaksi 
nähtäville sillä tavoin kuin julkisista kuulutuk
sista on säädetty. Tiedoksiantaa ei kuitenkaan 
tarvita, jos kaupunki on saanut lainhuudon 
alueeseen, josta yleinen alue on muodostettu. 

96 § 
Tässä luvussa tarkoitetun rasitteen tai oikeu

den perustaminen, siirtäminen, muuttaminen 
tai poistaminen käsitellään rasitetoimituksessa. 
Sen vireillepanosta ja tiedottamisesta sekä 
muusta menettelystä samoin kuin toimituksen 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä ynnä muu
toksenhausta on voimassa soveltuvin osin ja 
mikäli 97 §:stä ei muuta johdu, mitä 4 luvussa 
on säädetty tontinmittauksesta. 
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98 § 
Mitä 69 §:ssä on säädetty tontinmittauksen 

osalta, on vastaavasti voimassa 96 §:ssä maini
tusta toimituksesta, kuitenkin siten, että mil
loin valitus koskee 94 §:ssä tarkoitetun rasit
teen poistamista taikka 95 §:ssä tarkoitetun 
korvauksen suuruutta, maksutapaa tai -aikaa, 
maistraatin on siirrettävä asia maanjako-oikeu
den käsiteltäväksi. 

100 § 
Jos vahvistetun tonttijaon mukainen tontti 

käsittää alueita kahdesta tai useammasta kiin
teistöstä tai erillisestä alueesta, jotka eivät ole 
kiinteistöjä, taikka tilojen yhteisestä alueesta, 
eikä maistraatti ole 71 §:n nojalla päättänyt, 
että tontti on merkittävä kiinteistönä tonttire
kisteriin, on tontin alueen omistajan hankitta
va kiinteistötuomarin suostumus tontinmuo
dostukseen. 

116 § 
Tontinmittaus, jossa tontti on muodostettu 

yhdestä kiinteistöstä, tai erillisestä alueesta, on 
merkittävä tonttirekisteriin toimituksen saatua 
lainvoiman. Sama koskee 73 §:ssä tarkoitettua 
tontinmittausta. Jos kuitenkin tontinmittaus 
on tapahtunut muun kuin omistajan pyynnös
tä, se merkitään tonttirekisteriin vain omista
jan kiinteistöinsinöörille toimituksessa esittä
män pyynnön tai tonttikirjan pitäjälle jättä
män kirjallisen hakemuksen perusteella taikka 
maistraatin erityisestä syystä antamasta mää
räyksestä. 

(kumotaan) 

100 § 
Jos vahvistetun tonttijaon mukainen tontti 

käsittää alueita kahdesta tai useammasta kiin
teistöstä tai tilojen yhteistä aluetta, eikä raken
nuslautakunta ole 71 §:n nojalla päättänyt, 
että tontti on merkittävä kiinteistönä tonttire
kisteriin tai kiinteistörekisteriin, on tontin alu
een omistajan hankittava kiinteistötuomarin 
suostumus tontinmuodostukseen. 

116 § 
Tontinmittaus, jossa tontti on muodostettu 

yhdestä kiinteistöstä, on merkittävä tonttirekis
teriin tai kiinteistörekisteriin toimituksen saa
tua lainvoiman. Jos kuitenkin tontinmittaus on 
tapahtunut muun kuin omistajan pyynnöstä, se 
merkitään tonttirekisteriin tai kiinteistörekiste
riin vain omistajan kiinteistöinsinöörille toimi
tuksessa esittämän pyynnön tai tonttikirjan 
pitäjälle jättämän kirjallisen hakemuksen pe
rusteella taikka rakennuslautakunnan erityises
tä syystä antamasta määräyksestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tätä lakia on sovellettava myös niihin jo 
aloiteluissa toimituksissa ilmeneviin asioihin, 
jotka lain voimaantulon jälkeen otetaan käsi
teltäviksi. 

Kaavoitusalueiden jakolain 15 §:ää, sellaise
na kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä 
huhtikuuta 1971 annetulla lailla (292171), so
velletaan edelleen ennen tämän lain voimaan 
tuloa aloitettuun mainitussa pykälässä tarkoi
tettuun toimitukseen. 


