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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jakolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on 
yksinkertaistaa ja nopeuttaa maanmittaustoi
mituksissa noudatettavaa menettelyä ja alentaa 
toimituksista johtuvia kustannuksia. Tässä tar
koituksessa ehdotetaan tarkistettavaksi lähinnä 
maanmittaustoimituksissa noudatettavia me
nettelytapoja koskevia jakolain säännöksiä. 

Maanmittaustoimituksessa laadittavien asia
kirjojen valmistamista koskevat säännökset oli
sivat nykyistä joustavammat 

Alueiden liittämisedellytyksiä valtion metsä
maahan ja pakkolunastusyksikköön ehdote
taan väljennettäviksi ja toimituskohtaiset pals
tojen lukumäärää koskevat rajoitukset poistet-

taviksi. Esitykseen sisältyy myös toimituksen 
kestäessä tehtäviä valituksia, kiinnityksen hal
tijan suostumusta ja toimitusmenettelyä koske
vien säännösten tarkistuksia sekä säännös
tarkituksia, jotka ovat tarpeen tehtävien uudel
leen järjestelemiseksi maanmittaustoimistojen 
ja kartasto- ja tietopalvelutoimistojen välillä 
maanmittauslaitoksessa toteutetun organisaa
tiomuutoksen vuoksi. Lisäksi jakolakiin ehdo
tetaan otettavaksi säännökset lopetetussa toi
mituksessa olevan virheen korjaamisesta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan heti sen tultua hyväksytyksi ja vahviste
tuksi. 

YLEISPERUSTELUT 

!.Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Jakolaki (604/51) on annettu vuonna 1951. 
Laki on näin ollen jo lähes 40 vuotta vanha. 
Sen säätämisen jälkeen yhteiskunta on monessa 
suhteessa muuttunut. Erityisesti teknologian 
hyödyntämismahdollisuudet ovat voimakkaasti 
lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden ku
luessa. Kun nykyistä jakolainsäädäntöä valmis
teltiin, automaattisen tietojenkäsittelyn ja ny
kyään tavanomaisessa käytössä olevien mit
tausvälineiden ja muiden teknisten apuvälinei
den käyttömahdollisuus ei ollut näköpiirissä. 
Tämän johdosta monet jakolain erityisesti toi
mitusmenettelyyn liittyvät säännökset ovat 
käyneet vanhentuneiksi ja nykyolojen kannalta 
epätarkoituksenmukaisiksi. 

Jakolakiin on tehty sekä 1970-luvulla että 
1980-luvulla useita muutoksia, joilla laki on 
pyritty saattamaan nykyajan tarpeita vastaa-
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vaksi. Toimitusmenettelyn kannalta merkittä
vimmät muutokset on tehty vuosina 1972, 1975 
ja 1984. Yhteisiä alueita, yleiseen tarpeeseen 
erotettuja alueita ja erityisiä etuuksia, kiinteis
töjen ulottuvuutta ja kiinteistöjaotusta koske
vien riitojen ja epäselvyyksien ratkaisemista 
sekä toimituksen tarkastusta koskevia sään
nöksiä on viimeksi tarkistettu vuosina 1986 ja 
1988 tehdyillä lainmuutoksilla. 

Tehdyissä muutoksissa ei kuitenkaan vielä 
otettu riittävästi huomioon tuotanto- ja toimis
toautomaation hyväksikäytön lisäämismahdol
lisuuksia eikä tästä johtuvaa työn rationalisoi
mismahdollisuutta. Erityisesti maastotöiden te
kemisessä ja toimitusasiakirjojen valmistami
sessa uuden teknologian nykyistä tehokkaam
man hyödyntämisen esteenä ovat nykyiseen 
lakiin sisältyvät yksityiskohtaiset menettely
säännökset. Lakiin sisältyy myös sellaisia tilo
jen palstalukua ja alueiden liittämistä koskevia 
rajoituksia, jotka kiinteistöjärjestelmän ja rekis-
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terilaitoksen kehittymisen vuoksi ovat tulleet 
tarpeettomiksi. 

Vuoden 1988 lainmuutoksella kevennettiin 
maanmittaustoimitusten tarkastamista siten, 
että tarkastuksen kohteena on vain toimituksen 
rekisteröimiskelpoisuus. Tästäkin tarkastukses
ta ehdotetaan luovuttavaksi. Nykyään tarkas
tusmenettelyyn liittyvän virheen korjaamisme
nettelyn korvaisi yleinen lopetetussa toimituk
sessa havaitun virheen korjaamismenettely. 

Inhimillisistä tekijöistä johtuen toimitusten 
suorittamisessa sattuu toisinaan virheitä. Vir
heen korjaamisen kannalta on merkitystä sillä, 
havaitaanko virhe toimituksen kestäessä vai 
vasta toimituksen lopettamisen jälkeen. Jos 
virhe havaitaan toimituksen kestäessä, se voi
daan korjata käsittelemällä asia uudelleen toi
mituksessa. 

Lopetetussa mutta vielä lainvoimaa vailla 
olevassa toimituksessa havaittu selvä virhe tu
lisi voida korjata joustavaa menettelyä käyt
täen. Lakiin olisikin lisättävä tällaista korjaa
mismenettelyä koskevat säännökset. 

Voimassa olevan lain mukaan kaikkien toi
mitusasiakirjojen tulee olla valmiina toimituk
sen loppukokouksessa. Säännöksestä seuraa, 
että niissä maanmittaustoimituksissa, joissa toi
mituksen suorittaminen vaatii vain yhden ko
kouksen pitämisen, asiakirjat on valmistettava 
toimituspaikalla, tai toimituksen käsittely on 
siirrettävä, kunnes asiakirjat on tehty. Vasta 
sen jälkeen voidaan pitää loppukokous. Asia
kirjat voidaan nykyään enenevässä määrin val
mistaa atk:ta ja toimistoautomaatiota hyväksi 
käyttäen. Kun toimituskokoukset kuitenkin 
pidetään pääosin toimituspaikalla, ei tarvitta
via teknisiä apuvälineitä ole käytettävissä. 

Asiakirjojen valmistaminen kokouksen aika
na aiheuttaa asianosaisille tarpeetonta odotta
mista ja loppukokouksen lykkääminen puoles
taan lisää kustannuksia. Lisäksi maanmittaus
henkilöstön töiden tarkoituksenmukainen jär
jestely vaikeutuu. Tämän vuoksi esityksessä 
ehdotetaan, että pöytäkirja ja muut toimitus
asiakirjat voitaisiin tehdä valmiiksi loppuko
kouksen jälkeen toimituksessa tehtyjen ja 
asianosaisille esitettyjen ratkaisujen perusteella. 

Jakolakiin, maanmittausmaksusta annettuun 
lakiin (320/72) ja eräisiin muihin lakeihin sisäl
tyy säännöksiä, joiden mukaan toimituskustan
nukset kokonaan tai osaksi maksetaan valtion 
varoista tai jätetään perimättä asianosaisilta 
silloin, kun yleinen etu vaatii toimituksen suo
rittamista taikka toimitus on tarpeen viran-

omaisen toimenpiteen tai virheellisen menette
lyn vuoksi. Toimituskustannukset koostuvat 
toisaalta valtiolle tai kunnalle perittävästä 
maanmittausmaksusta ja toisaalta apumiehille, 
asiantuntijoille ja uskotuille miehille maksetta
vista palkkioista ja korvauksista, maastotöitä 
varten tarpeellisista tarvikkeista johtuvista me
noista, kokoustilojen vuokrista ja muista vas
taavista menoista eli niin sanotuista toimitus
menoista. Toimituskustannusten maksamiselle 
valtion varoista tai niiden perimättä jättämisel
le on sama peruste sekä maanmittausmaksun 
että toimitusmenojen osalta. Tämän vuoksi 
lakiin ehdotetaan otettavaksi yleissäännös siitä, 
että siltä osin kuin toimituksesta ei peritä 
maanmittausmaksua myös vastaava osuus toi
mitusmenoista jätettäisiin valtion tai kunnan 
lopulliseksi menoksi. 

Menettelyn yksinkertaistamiseksi, tiedonku
lun nopeuttamiseksi ja toiminnan rationalisoi
miseksi ehdotetaan, että kutsukirjeillä tiedotta
misessa luovutaan kirjeiden kirjaamisesta ja 
että julkista asiamiestä koskevat säännökset 
poistetaan. Edelleen ehdotetaan, että säännök
sistä poistetaan toimituskohtaiset tilan palsto
jen lukumäärää koskevat yksityiskohtaiset ra
joitukset. Rationalisointiin ja toimitusten jou
duttamiseen tähtäävät myös ehdotukset siitä, 
että yhteisen alueen lohkomisen yhteydessä ei 
enää vaadittaisi kiinnityksen haltijan suostu
musta sekä että toimituksen yhteydessä suori
tetusta rajankäynnistä tai tilusvaihdosta taikka 
näiden suorittamista koskevan vaatimuksen 
hylkäämistä koskevasta päätöksestä saadaan 
valittaa joko toimituksen kestäessä tai toimi
tuksen loputtua sen mukaan kuin toimitusinsi
nööri harkitsee toimituksen suorittamisen kan
nalta tarkoituksenmukaiseksi. 

Edellä mainittujen muutosten ja lisäysten 
lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä lä
hinnä teknisluonteisia tarkistuksia ja lisäyksiä. 

Kaiken kaikkiaan esitykseen sisältyvien 
muutosten tarkoituksena on toimitusmenette
lyn yksinkertaistaminen ja tehostaminen. Esitys 
ei sen sijaan sisällä merkittäviä muutoksia 
jakolain aineelliseen sisältöön. 

2. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Esityksen toteuttaminen ei edellytä organi
saatiomuutoksia eikä toteuttamisella olisi sa
nottavaa valtiontaloudellista vaikutusta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

51, 52, 55 ja 106 §. Lain 51 §:ssä on säännös 
siitä, että kaikesta toimituksessa tapahtuneesta 
on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan tehtä
vistä merkinnöistä on säännöksiä 52 §:n 1 
momentissa ja 55 §:ssä. 

Pöytäkirjan ja muiden toimitusasiakirjojen 
tarkoituksena on osoittaa, miten toimitus on 
tehty ja mihin seikkoihin toimituksen lopputu
los perustuu. Erityisesti silloin, kun toimituk
sesta valitetaan, on valituksen käsittelemiseksi 
tärkeätä, että toimitusasiakirjoista ilmenevät 
kaikki toimituksen kannalta merkitykselliset 
seikat. Toisaalta olisi vältettävä samojen asioi
den kirjaamista useaan asiakirjaan. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan 51 
§:ää tarkistettavaksi siten, että pöytäkirjaan 
merkittäisiin toimituksen kannalta merkittävät 
seikat, kuten asianosaisten vaatimukset ja mui
den lausumien sisältö, sopimukset ja toimitus
miesten ratkaisut siltä osin kuin ne eivät sisälly 
muuhun toimitusasiakirjaan. Niinpä esimerkik
si arviointien perusteet voisivat ilmetä asian
omaisista arviokirjoista, samoin kuin asianosai
sen korvausvaatimukset ja lausumat hänen 
jäitämistään kirjallisista selvityksistä. 

Kun ehdotetun 51 §:n mukaiset pöytäkirjaan 
tehtävät merkinnät kattavat myös 52 §:n 1 
momentissa ja 55 §:ssä mainitut tapaukset, 
voidaan 52 §:n 1 momenttia tältä osin tarkistaa 
ja 55 § kumota. 

Nykyisin pöytäkirjan ja muiden asiakirjojen 
allekirjoittamisesta ei ole laissa säännöksiä 
muilta osin kuin 106 §:n 2 momentissa maini
tun nautintaselitelmän osalta. Tämän vuoksi 
on katsottu, että kaikkien toimitusmiesten on 
allekirjoitettava pöytäkirja ja eräitä muita toi
mitusasiakirjoja. 

Toimitusinsinöörin tehtävänä on toimituksen 
johtaminen ja siten toimituskokousten puheen
johtajana toimiminen sekä pöytäkirjan pitämi
nen. Tämän vuoksi ehdotetaan 51 §:ssä säädet
täväksi, että toimitusasiakirjat allekirjoittaa 
toimitusinsinööri. Tämän johdosta ehdotetaan 
106 §:n 2 momentti kumottavaksi tarpeettoma
na. 

51 aja 172 §. Asianosaiselle on tärkeää, että 
hän saa heti tietää toimituksessa tehdyt toimi
tusmiesten ratkaisut ja asianosaisten sopimuk-

set. Tällöin hän voi harkita ratkaisun oikeelli
suutta ja sitä, onko hänen etujensa valvomisek
si tarpeellista hakea muutosta ratkaisuun. Voi
massa olevan lain 172 §:n säännöksen mukaan 
toimituksen loppukokouksessa on pidettävä 
asianosaisten nähtävillä kartta ja muut asiakir
jat ja annettava heille tietoja toimituksesta ja 
sen suorittamisesta. Sen sijaan laissa ei ole 
nimenomaista säännöstä tehtyjen ratkaisujen ja 
sopimusten esittämisestä asianosaisille toimi
tuksen kestäessä. Tämän vuoksi lakiin ehdote
taan lisättäväksi uusi 51 a §, jossa olisivat 
yleissäännökset ratkaisujen ja sopimusten esit
tämisestä asianosaisille sekä siitä, miten asia
kirjojen tulisi olla asianosaisten saatavilla. 

Edellä sanotun perusteella uuden 51 a §:n 1 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan asianosaisille on esitettävä toi
mituksessa tehdyt ratkaisut ja sopimukset. 

Nykyisen 172 §:n säännöksestä johtuu, että 
pöytäkirjan ja muiden asiakirjojen tulisi olla 
valmiina loppukokouksessa. Tästä vaatimuk
sesta kiinni pitäminen johtaa monessa tapauk
sessa yhden ylimääräisen kokouksen pitämi
seen ja siitä aiheutuviin lisäkustannuksiin sekä 
vaikeuttaa huomattavasti automaattisen tieto
jenkäsittelyn ja toimistoautomaation hyväksi 
käyttöä toimitusasiakirjojen valmistuksessa. 
Käytännössä on jo nykyään jouduttu menette
lemään siten, että eräät asiakirjat on esitetty 
asianosaisille sisällöllisesti oikeina, mutta puh
taaksikirj oi ttama ttomina. 

Kun asianosaisille toimituskokouksessa se
lostetaan tehdyt ratkaisut, ei ole välttämätöntä, 
että pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat jo 
kokouksessa puhteeksikirjoitettuna. Uuden 
tekniikan hyödyntäminen toimitusten suoritta
misessa edellyttää sitä, että asiakirjojen viimeis
tely tehdään maanmittaustoimistoissa. Myös 
asianosaisten kannalta on eduksi, että toimi
tusasiakirjat on laadittu teknisesti mahdollisim
man hyviksi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
toimitusasiakirjat voitaisiin viimeistellä 14 päi
vän kuluessa asianomaisesta kokouksesta. Jos 
asianosainen ei tarvitse asiakirjoja kiireellisesti, 
viimeistelyaika voisi olla pitempikin. Asiaa 
koskevat säännökset ehdotetaan otettavaksi 
pykälän 2 ja 3 momenttiin. 

Ehdotetun 51 a §:n vuoksi ehdotetaan 172 § 
kumottavaksi. 
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58 ja 75 §. Lain 58 §:n 1 momentin mukaan 
sellaista toimitusta, johon määräys on annettu 
asianosaisen sitä hakematta, ei saa peruuttaa 
ilman maanmittaushallituksen lupaa. 

Säännöksessä tarkoitetut toimitukset tulevat 
vireille siten, että maanmittaustoimisto antaa 
määräyksen toimituksen suorittamiseen, mil
loin jokin viranomainen on asianomaisen sään
nöksen nojalla tehnyt siitä esityksen tai mää
rännyt toimituksen pantavaksi vireille. Jos toi
mitusmääräys on annettu muun viranomaisen 
kuin maanmittaushallituksen aloitteesta, niin 
tällöin samalla viranomaisella tulisi olla oikeus 
vaatia toimitusmääräyksen peruuttamista. Juu
ri kyseisellä viranomaisella on parhaat edelly
tykset harkita, onko toimituksen suorittaminen 
esimerkiksi olosuhteiden muuttumisen vuoksi 
enää tarkoituksenmukaista. Momenttiin ehdo
tetaaukio tehtäväksi tätä tarkoittava muutos. 

Lain 58 §:n 2 momentin mukaan maanmit
taustoimitus on jätettävä sikseen, jos toimituk
sen hakija jää saapumatta alkukokoukseen 
laillista estettä ilmoittamatta eikä kukaan sel
lainen asianosainen, joka olisi voinut itse pan
na toimituksen vireille, vaadi sen suorittamista. 

Tahtonsa toimituksen suorittamiseen hakija 
on ilmaissut kirjallisessa toimitushakemukses
saan. Kun 346 §:n säännöksen mukaan toimi
tusinsinööri voi hankkia tarpeelliset apumiehet, 
maastotöitä varten tarpeelliset tarvikkeet sekä 
kokous- ja työtilat, ei sen enempää hakijan 
kuin muunkaan asianosaisen myötävaikuttamis
ta toimituksen etenemiseen toimitushakemuk
sen jättämisen jälkeen tarvita kaikissa toimi
tuksissa. Varsinkin sellaisissa lohkomisissa, 
joissa maastotyöt tehdään 184 §:n 2 momentin 
mukaisesti ennen alkukokousta asianosaisten 
läsnäollessa, tulee toimituskokouksessa hyvin 
harvoin esille sellaisia asioita, jotka välttämättä 
vaatisivat hakijan läsnäoloa. Vaatimus toimi
tuksen hakijan läsnäolosta alkukokouksessa, 
jotta toimitus suoritettaisiin, on näissä tapauk
sissa erityisen kohtuuton. Hakijan itsensä har
kintaan jäisi, katsooko hän läsnäolonsa toimi
tuskokouksessa tarpeelliseksi etujensa valvomi
seksi. Niissä tilanteissa, joissa hakija ei ole 
toimituksen alkukokouksessa paikalla, vaikka 
jonkin asian ratkaiseminen vaatisi hänen läs
näoloaan, toimitusinsinööri voi siirtää toimi
tuksen käsittelyn lisäselvityksen hankkimista 
varten. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan, että 
toimitus suoritettaisiin toimitushakemuksen pe
rusteella, vaikka hakija ei olisikaan alkuko-

kouksessa paikalla. Tällöin on kuitenkin edel
lytettävä, että toimituksesta on tiedotettu sää
detyllä tavalla. Lain 58 §:n 2 momenttiin ja 75 
§:ään on tehty tätä tarkoittavat muutosehdo
tukset Viitaten siihen, mitä jäljempänä 73, 316, 
320 ja 321 §:ää koskevissa perusteluissa on 
sanottu, 75 §:stä ehdotetaan poistettavaksi jul
kista asiamiestä koskeva maininta. 

70 §. Pykälän 2 momentin säännökset kos
kevat kutsukirjeen toimittamista asianosaisille 
siinä tapauksessa, että toimitus koskee yhteistä 
aluetta taikka kahden tai useamman yhteisesti 
omistamaa kiinteistöä tai määräalaa. Nykyisen 
säännöksen mukaan riittää, kun kutsukirje 
lähetetään yhdelle osakkaista tai kiinteistön 
omistajista, jollei kysymys ole yhteisen alueen 
tai kiinteistön jaosta. 

Sellaisessa jaon täydentärnisessä, jossa rat
kaistaan, mihin kiinteistöön jokin alue kuuluu 
taikka millä kiinteistöillä on osuus yhteiseen 
alueeseen tai mikä on yhteisalueosuuden suu
ruus, osakkaiden edut joutuvat usein keske
nään ristiriitaan. Tämän vuoksi sanotunlaisesta 
jaon täydentämistoimituksesta tulisi tiedottaa 
kuten jaosta. Momenttiin ehdotetaaukio tehtä
väksi tätä tarkoittava tarkennus. Samalla mo
mentin säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että toimituksen koskiessa koko yhteistä 
aluetta kutsukirje toimitettaisiin osakaskunnal
le noudattaen uuden yhteisaluelain (758/89) 26 
§:ssä säädettyä menettelyä. 

Pykälän 3 momentissa on säännös siitä, että 
toimituksen alkukokouksen tiedottamista kos
keva kutsukirje on lähetettävä asianosaiselle 
kirjattuna. Kirjeen lähettäminen tavallisena kir
jeenä nopeuttaisi sen saapumista asianosaiselle 
ja vähentäisi asianosaiselle aiheutuvaa vaivaa ja 
hankaluutta, kun hänen ei tarvitsisi noutaa 
kirjettä postista. Lisäksi menettely alentaisi 
tiedottamisen kustannuksia. Kirje toimitetaan 
perille nykyisin yhtä varmasti tavallisena kir
jeenä kuin kirjattunakin, joten tiedottamisen 
luotettavuus ei huonone, vaikka kutsukirje 
lähetettäisiin kirjaamattomana. 

Myöskään tiedottamisen toteamisen kannal
ta ei ole merkitystä, onko kirje lähetetty kir
jaamattomana vai kirjattuna, koska toimitus
insinöörin asiana on pitää luetteloa lähetetyistä 
kutsukirjeistä. Niinpä ehdotetaan momentin 
säännöstä muutettavaksi siten, että kirjattu 
kutsukirje korvataan kirjaamattomalla kirjeel
lä. Edelleen ehdotetaan, että myös muuta 
kirjeen perille toimittamistapaa kuin postin 
välitystä voitaisiin käyttää. Kysymykseen voisi 
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tulla esimerkiksi nykyään jo laajassa käytössä 
oleva telefax-laitteen avulla tapahtuva kirjeen 
lähettäminen. 

73, 316, 320, 321 §. Pykälissä ovat erityis
säännökset toimituksen tiedottamisesta valtion 
ja kirkon viranomaisille sekä julkisesta asiamie
hestä. 

Julkisella asiamiehellä tarkoitetaan valtion 
tai kirkon viranomaisen toimitukseen edusta
jakseen määräämää henkilöä. 

Lain 73 §:n mukaan valtion tai seurakunnan 
omistamaa tai hallitsemaa tilaa taikka maa- tai 
vesialuetta koskevasta toimituksesta on toimi
tusinsinöörin vähintään kahta viikkoa ennen 
ilmoitettava toimituksen alkamisen aika ja 
paikka sille viranomaiselle, jonka hoidossa tai 
valvonnassa olevaa tilaa tai aluetta toimitus 
koskee. Tällöin asianomaisen viranomaisen 
tehtävänä on määrätä edustajansa kyseiseen 
toimitukseen. 

Vuonna 1984 lain 70 §:ään tehdyn muutok
sen mukaan toimitusinsinöörin on tiedoteHava 
toimituksen alkukokouksesta asianasaisille 14 
päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsukir
jeellä. Tämä säännös koskee niin yksityishen
kilöille kuin viranomaisasianosaisille tiedotta
mista. Näin ollen 73 §:n erityissäännös siinä 
mainituille viranomaisille tiedottamisesta on 
tarpeeton, minkä vuoksi pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi. 

Lain 316 §:ssä on säännös julkisen asiamie
hen merkitsemisestä toimituksesta annettavaan 
valitusosoitukseen ja 320 §:ssä säännös maaoi
keuden istunnon tiedottamisesta kirjeellä julki
selle asiamiehelle. Kun valtio ja seurakunta 
ovat edellä sanotun mukaisesti rinnastettavissa 
muihin asianosaisiin, ehdotetaan 316 ja 320 
§:stä poistettavaksi julkista asiamiestä koskevat 
maininnat. Ehdotetun muutoksen johdosta tu
lisi myös 321 §:stä poistaa julkista asiamiestä 
koskeva maininta. 

Tiedottamisen tehostamiseksi ehdotetaan li
säksi 320 §:ää muutettavaksi siten, että tiedot
taminen maanmittauskonttorille poistetaan tar
peettomana ja kuulutuksen julkaisemisesta 
kunnan ilmoitustaululla luovutaan ja sen sijaan 
ilmoituskirje lähetetään paitsi valittajalle, myös 
muulle toimituksen asianosaiselle, jonka oi
keutta valitus koskee tai joka on ilmoittamista 
pyytänyt. Tällöin ilmoituskirje olisi lähetettävä 
esimerkiksi rajanaapurille, kun valitus koskee 
toimituksessa määrättyä rajan paikkaa. Edel
leen viimeksi mainittua pykälää ehdotetaan 

muutettavaksi yhdenmukaisesti 70 §:n kanssa 
siten, että ilmoituskirjeet voidaan lähettää kir
jaamattomina. 

89 §. Pykälässä ovat säännökset jaettavan 
alueen piirirajan käynnistä. Pääsäännön mu
kaan ennestään käymätön tai epävarma piiri
raja on rajankäynnillä määrättävä. Pykälän 2 
momentissa on kuitenkin säännös, jonka mu
kaan tietyissä tapauksissa vähäarvoinen yhtei
seen vesijättöön tai vesialueeseen rajoittuvan 
jaettavan alueen piiriraja voidaan jättää rajan
käynnillä määräämättä. 

Jaettavan alueen ennestään käymättömän tai 
epävarman rajan käymättä jättäminen jaon 
yhteydessä on omiaan aiheuttamaan epäsel
vyyttä rantakiinteistöjen ulottuvuuden suhteen. 
Varsinkin rantarakentamisen lisäännyttyä on 
syntynyt tilanteita, joissa rajan paikan epäsel
vyyden vuoksi on rakennus tullut sijoitetuksi 
osittain tai jopa kokonaan yhteiselle vesijättöa
lueelle, eikä rakennuksen omistajan omistamal
le alueelle. 

Tällainen tilanne on oikeudellisesti varsin 
ongelmallinen. Kiinteistöjärjestelmän selvyys ja 
luotettavuus vaativat, että kaikkien rekisteriyk
siköiden rajat ovat selvät. Tämän vuoksi 2 
momentti ehdotetaan kumottavaksi. 

95 ja 96 §. Pykälissä ovat säännökset jako
toimituksen jatkamisesta ja jaossa suoritettavis
ta tehtävistä silloin, kun jaon yhteydessä on 
tehty piirirajankäynti tai tilusvaihto taikka 
päätös, jolla piirirajankäynti on julistettu tar
peettomaksi. Edelleen 96 §:ssä on säännös siitä, 
että eräiden jakotoimitusten yhteydessä piirira
jankäynti ja vapaaehtoinen tilusvaihto voidaan 
tietyin edellytyksin saattaa loppuun muun toi
mituksen kanssa samalla kertaa. 

Kun edellä sanotuista seikoista ehdotetaan 
otettavaksi yleiset, kaikkia toimituksia koske
vat säännökset 312 §:ään, ehdotetaan pykälät 
kumottaviksi tarpeettomina. 

126, 140, 189, 211, 251 ja 307 §. Yleissäännös 
jaossa tai muussa toimituksessa muodostetta
valle tai tilusten osalta uudelleen järjesteltävänä 
olevalle tilalle annettavien palstojen lukumää
rästä on 126 §:n 1 momentissa. Yksityiskohtai
set säännökset palstojen enimmäismääristä vai
keuttavat tarpeettomasti toimitusten suoritta
mista. Syynä näiden yksityiskohtaisten sään
nösten antamiseen lienee aikanaan ollut tarve 
koota tilojen tiluksia suuremmiksi palstoiksi. 
Yleissäännös on kuitenkin riittävä mahdollis
tamaan tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen 
aikaansaamisen kussakin yksittäistapauksessa. 
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Tämän vuoksi 126 §:n 2 ja 3 momentti ehdo
tetaan kumottaviksi. Momenttien kumoamisen 
johdosta ehdotetaan kumottaviksi myös 140 ja 
189 §ja 307 §:n 5 momentti sekä muutettaviksi 
211 §:n 2 momentti ja 251 §. 

141 §. Pykälässä on säännös siitä, että 
maanmittauskonttori voi määrätä jakoehdo
tuksen alistettavaksi tarkastettavakseen ennen 
kuin se esitetään asianosaisille. 

Toimitusmiesten tulee voida tehdä toimitusta 
koskevat päätökset itsenäisesti ilman, että kiin
teistörekisterin pitäjänä toimivalla maanmit
tauskonttorilla on oikeutta puuttua ratkaisujen 
sisältöön. Tämän periaatteen mukaisesti vuon
na 1988 muutettiin toimituksen tarkastamista 
koskevia säännöksiä siten, ettei maanmittaus
konttori voi enää puuttua tarkastuksessaan 
toimitusmiesten tekemien päätöksien asialliseen 
sisältöön. 

Pykälässä oleva jakoehdotuksen tarkastetta
vaksi alistamista koskeva säännös on selvästi 
ristiriidassa edellä sanotun periaatteen kanssa. 
Tämän vuoksi pykälä ehdotetaan kumottavak
si. 

141 a, 174, 175, 194, 196, 256 ja 326 §. 
Pykälissä ovat säännökset maanmittaustoimi
tusten tarkastamisesta. Järjestelmä on sellainen, 
että ennen toimituksen merkitsemistä kiinteis
törekisteriin se on tarkastettava. Aikaisemmin 
tarkastuksessa selvitettiin samat kysymykset 
kuin varsinaisessa maanmittaustoimituksessa. 
Nykyisin tarkastuksessa tutkitaan vain se, että 
toimitus täyttää tilajärjestelmän ja rekisterilai
toksen selvyydelle ja luotettavuudelle asetetta
vat vaatimukset. Käytännössä tämä merkitsee 
sen seikan selvittämistä, onko toimituksen kiin
teistörekisteriin merkitsemiselle olemassa mi
tään rekisteriteknisiä esteitä. Toimituksen asial
lista lopputulosta tarkastuksessa ei käsitellä. 

Tarkastuksen merkitys on siinä, että se pal
jastaa toimitusasiakirjoissa olevat luonteeltaan 
tekniset virheet. Nämä virheet voidaan korjata, 
kun toimitus tarkastuksen johdosta palaute
taan toimitusinsinöörille. 

Palautuksen johdosta toimitusasiakirjoihin 
tehtävät korjaukset vastaavat luonteeltaan hal
lintomenettelylain (598/82) 27 §:ssä tarkoitettua 
kirjoitusvirheen korjaamista. 

Tässä esityksessä ehdotetaan jakolakiin otet
tavaksi vastaavat asiavirheen ja kirjoitusvir
heen korjaamista koskevat säännökset, kuin 
hallintomenettelylaissa jo on. Jos toimitusta 
rekisteröitäessä rekisterinpitäjä havaitsee rekis
terin kannalta merkitykselliset virheet, virheet 

voidaan korjata ehdotetun virheen korjaamis
menettelyn avulla. Näin ollen ei tarvita erityistä 
toimitusten tarkastusmenettelyä, jossa toimitus 
hyväksytään ja jossa tehdyn hyväksymisen pe
rusteella toimitus merkitään kiinteistörekiste
riin tai maarekisteriin. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan 174 ja 
326 § kumottavaksi sekä 141 a§, 175 §:n 1 
momentti sekä 194, 196 §ja 256 §:n 3 moment
ti muutettaviksi siten, että maininnat tarkas
tuksesta poistetaan. 

142, 188 ja 226 §. Lain 142 §:ssä ovat 
säännökset jakorajojen käymisestä ja pyykittä
misestä. Vastaavat lohkomisrajojen käymistä ja 
pyykittämistä koskevat säännökset ovat 
188 §:ssä. Rajankäynnin yhteydessä tapahtuvaa 
rajan käymistä ja maastoon merkitsemistä kos
kevat säännökset ovat puolestaan 226 §:ssä. 
Kaikissa mainituissa pykälissä säädetään näin 
ollen samasta asiasta, mutta eri tilanteiden 
varalta. 

Kyseisten säännösten mukaan rajojen käymi
sen yhteydessä rajat on luonnollisia rajoja 
lukuunot.tamatta aina pyykitettävä maastoon. 
Pyykittämisen tarkoituksena on, että rajat voi
daan maastossa todeta ja niiden paikka mää
rittää uudelleen rajamerkkien avulla, jos rajois
ta syntyy myöhemmin epäselvyyttä. 

Yhtenäiseen koordinaatistoon perustuvaa 
tarkkamittausta käytettäessä rajapisteiden pai
kat voidaan määrittää koordinaattien avulla 
hyvin tarkasti. Jos rajasta syntyy myöhemmin 
epäselvyyttä, rajapisteiden paikat voidaan 
koordinaattien perusteella määrittää maastossa 
uudelleen. Yksityiskohtaisten kaavojen alueella 
usein toistuvastikin suoritettavien kunnallistek
nisten töiden yhteydessä maastoon rakennetut 
rajamerkit useasti liikkuvat tai katoavat. Näin 
ollen rakennetut rajamerkit eivät aina täytä sitä 
tehtävää, johon ne on tarkoitettu. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että asemakaavan ja raken
nuskaavan alueilla ei olisi tarpeen rakentaa 
rajamerkkejä, jollei asianomaisen rekisteriyksi
kön omistaja tai haltija sitä vaadi. Erityisestä 
syystä voitaisiin raja jättää maastoon merkit
semätiä myös muualla kuin mainittujen kaavo
jen alueella. Tällainen tilanne voi esimerkiksi 
olla sellaisella rantakaava-alueella, jossa on 
korttelimuotoista taaja-asutusta ja mittaus suo
ritetaan yhtenäiskoordinaatistossa. Edelleen ve
sialueen rajan paikan osoittaminen varsinkin 
isolla selällä tai yleistä vettä vastaan on mo
nesti hyvin vaikeaa ja jopa epäluotettavaa 
rajamerkkien avulla. Niinpä vedessä olevien 
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raJOJen osoittamiseksi riittää yleensä merkintä 
toimituskartalla ja etenkin silloin, kun rajapis
teille voidaan lisäksi määrittää koordinaatit. 
Myös selvän luonnollisen rajan maastoon mer
kitseminen on yleensä tarpeetonta. 

Sanotuin perustein 142 §:n säännöstä ehdo
tetaan tarkistettavaksi siten, että siihen otetaan 
säännökset siitä, milloin jakoraja voidaan jät
tää maastoon merkitsemättä. 

Kun rajojen maastoon merkitsemistä koske
vien säännösten tulisi olla kaikkien toimitusten 
osalta yhdenmukaiset, ehdotetaan 188 §:n 1 
momenttia muutettavaksi siten, että siitä pois
tetaan lohkomisrajan pyykittämistä koskeva 
erityissäännös, jolloin lohkomisessa tulisivat 
194 §:n nojalla sovellettaviksi 142 §:n rajan 
merkitsemistä koskevat yleissäännökset. Lisäk
si 188 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että siitä poistetaan viittaus kumot
tavaksi ehdotettuun 89 §:n 2 momenttiin. 

Samoin ehdotetaan 226 §:ää muutettavaksi 
siten, että myös rajankäyntitoimituksessa tuli
sivat 228 §:n nojalla sovellettaviksi 142 §:n 
säännökset. 

Jakolain viittaussäännöksistä johtuu, että 
edellä ehdotettujen muutosten toteuttamisen 
jälkeen kaikissa toimituksissa sovellettaisiin 
niin uusien kuin ennestään olevien rajojen 
osalta samoja rajojen maastoon merkitsemistä 
koskevia säännöksiä. 

182 §. Pykälän 3 momentissa on säädetty 
muun muassa yhteisen alueen erottamiseen 
vaadittavasta kiinnityksen haltijan suostumuk
sesta. 

Kiinnityksen haltijan suostumus vaaditaan, 
jos erotettavan yhteisen alueen summittain 
laskettu jyvitysarvo on yli kolme prosenttia 
niiden tilojen yhteenlasketusta summittaisesta 
jyvitysarvosta, joista erottaminen tapahtuu. 
Lain 201 §:n mukaan yhteisen alueen osakas
tilojen kiinnitykset kohdistuvat lohkomisen jäl
keen yhteisestä alueesta tai sen osasta muodos
tettuun tilaan samassa suhteessa kuin osakas
tiloilla on ollut osuutta yhteiseen alueeseen. 

Kiinnityksen haltijan oikeus ei huonone yh
teisen alueen tilaksi lohkomisen johdosta. 
Eräissä tapauksissa kiinnitysvakuus jopa para
nee sen vuoksi, että erillisen tilan arvo on 
suurempi kuin sitä vastaavan yhteisen alueen. 
Tämän vuoksi 3 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi niin, että yhteisen alueen tilaksi 
lohkomiseen ei enää tarvittaisi kiinnityksen 
haltijan suostumusta. 

193 §. Pykälässä ovat säännökset lohkomi-

sessa laadittavista asiakirjoista. Voimassa ole
vien säännösten mukaan lohkomisessa on aina 
laadittava pöytäkirja, kartta ja lohkomiskirja. 
Lisäksi lohkomisessa on tarpeen mukaan laa
dittava nautintaselitelmä sekä arviokirjoja. 

Lohkomiskirjan tarkoituksena on osoittaa, 
miten lohkomisessa on tilat muodostettu. Lain
huutoa haettaessa lohkomiskirjalla selvitetään 
uusien tilojen osalta lainhuudatuksesta ja kiin
teistösaannon moittimisajasta annetun lain 10 
§:ssä (671/79) tarkoitetut tiedot. 

Lohkomiskirjan sisältämät tiedot voidaan 
sisällyttää myös pöytäkirjaan, joka voidaan 
vastaisuudessa laatia myös toimistoautomaa
tiota hyväksi käyttäen. Erillisen lohkomiskirjan 
laatiminen aiheuttaa varsinkin yksinkertaisissa 
toimituksissa tarpeetonta lisätyötä. Niinpä eh
dotetaan, että tilojen muodostaminen lohkomi
sessa voitaisiin esittää vaihtoehtoisesti myös 
pöytäkirjassa, jolloin erillinen lohkomiskirja 
voitaisiin jättää laatimatta. 

Nautintaselitelmässä esitetään tilan tilukset 
tiluskuvioittain pinta-alan ja jyvitysarvon mu
kaan. Kun lohkomisessa ei enää suoriteta 
kuviokohtaista jyvitystä, vaan määritetään 
192 §:n mukainen tilakohtainen kokonaisjyvi
tysarvo, ei nautintaselitelmän laatiminen loh
komisessa ole tarpeen. Tämän vuoksi pykälästä 
tulisi poistaa maininta nautintaselitelmästä. 

Lohkomisessa on 194 §:n mukaan noudatet
tava muun muassa siirtokustannusten ja tilien 
osalta, mitä niistä jakotoimitusten osalta on 
säädetty. Siten pykälässä oleva maininta arvio
kirjan laatimisesta, korvauksista ja siirtokus
tannuksista tulisi poistaa tarpeettomana. 

Pykälään ehdotetaan tehtäväksi laadittavien 
asiakirjojen osalta edellä tarkoitetut muutok
set. Lisäksi pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että myös kartta laadittaisiin tarpeen 
mukaan. Silloin kun lohkominen käsittää yk
sinomaan tilalle kuuluvaa yhteisalueosuutta, ei 
kartan laatiminen ole tarpeen, koska toimituk
sen kohteena olevan tilan alue ei muutu. 

228 §. Pykälän mukaan rajankäyntiin sovel
letaan, mitä on säädetty jakotoimituksissa nou
datettavasta menettelystä, jos toisin ei ole 
säädetty. Tästä seuraa, että erillisessä rajan
käynnissä on 43 §:n mukaisesti aina oltava 
toimitusmiehinä toimitusinsinööri ja kaksi us
kottua miestä. Sen sijaan 185 §:n mukaan 
lohkomisen ja sen yhteydessä tapahtuvan ra
jankäynnin suorittaa toimitusinsinööri ilman 
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uskottuja miehiä, jollei toimitusinsinööri katso 
uskottujen miesten kutsumista tarpeelliseksi tai 
asianosainen sitä pyydä. 

Raja joudutaan monesti käymään sen vuok
si, että pyykkejä on kadonnut esimerkiksi tie
tai ojitustöiden yhteydessä. Jos käytävän rajan 
paikka on aikaisempien toimitusasiakirjojen 
perusteella tai muutoin selvästi määritettävissä 
eikä rajanaapurien välillä ole erimielisyyttä 
rajan paikasta, on uskottujen miesten kutsumi
nen toimitukseen tarpeetonta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että toimitusmiehiin sovellettaisiin 
myös erillisessä rajankäynnissä lohkomista kos
kevia joustavia säännöksiä. 

240 §. Voimassa olevasta laista puuttuu 
säännös siitä, miten erillisen alueen tilaksi 
muodostamista koskevasta toimituksesta tiedo
tetaan. Kun toimitus vastaa luonteeltaan loh
komista, ehdotetaan, että siitä tiedotetaan ku
ten lohkomisesta. Samalla ehdotetaan, että 
myös erillisen alueen tilaksi muodostamisessa 
voitaisiin lohkomisen tapaan suorittaa etukä
teen teknisiä tehtäviä. Pykälään ehdotetaankin 
lisättäväksi viittaus vastaaviin lohkomistoimi
tusta koskeviin säännöksiin. 

Selvyyden vuoksi pykälään ehdotetaan vielä 
lisättäväksi säännös siitä, että muodostettavan 
tilan tulee sijaita kokonaan samassa kunnassa. 

244 §. Pykälässä on säännökset rahavastik
keen käytöstä tietyissä tapauksissa toimitukses
sa sattuneen virheen korjaamisen tai oikaisun 
sijasta. 

Jäljempänä 348 a-348 c §:ssä ehdotetaan, 
että lopetetussa mutta rekisteriin merkitsemät
tömässä toimituksessa havaittu asia- tai kirjoi
tusvirhe voitaisiin tietyin edellytyksin ottaa 
korjattavaksi käsittelemällä toimitus uudelleen 
tarpeellisilta osin sitä varten pidettävässä toi
mituskokouksessa. Kun virheen korjaamisen 
sijasta myös näissä virhetapauksissa saattaa 
tietyissä tapauksissa olla tarkoituksenmukaisem
paa määrätä rahavastike virheen aiheuttamasta 
vahingosta, ehdotetaan rahavastikkeen käyttö
mahdollisuus laajennettavaksi myös näihin vir
hetapauksiin. Pykälään on tehty tätä tarkoitta
va lisäys. 

263 §. Pykälässä on toimituskustannuksia ja 
niiden maksamista koskevat perussäännökset. 

Toimituskustannuksilla tarkoitetaan valtiolle 
tai kunnalle perittävää maaJ!mittausmaksua ja 
1 momentissa tarkoitettuja toimitusmenoja, joi
ta ovat muun muassa apumiehille, uskotuille 
miehille ja asiantuntijoille maksetut palkkiot ja 

korvaukset, rajamerkeistä ja maastotyötarvik
keista aiheutuvat menot sekä kokous- ja työti
loista maksetut korvaukset. 

Voimassa olevan 1 momentin säännöksen 
mukaan toimitusmenojen kustantaminen kuu
luu asianosaisille ja asianosaisten on maksetta
va ne 157 §:n 2 momentin mukaisesti toimituk
sen kuluessa sitä mukaa kuin niitä syntyy. 

Lain 346 §:n 1 momentin mukaan toimitus
menoja aiheuttavista toimenpiteistä huolehtimi
nen on eräissä tapauksissa toimitusinsinöörin 
tehtävänä. Näiden tapausten varalta ja menet
telyn yksinkertaistamiseksi ja asioiden hoidon 
helpottamiseksi 2 momenttiin ehdotetaan otet
tavaksi säännös, jonka mukaan toimitusmenot 
maksettaisiin pääsääntöisesti etukäteen valtion 
tai, milloin toimitusinsinöörinä on kiinteistöin
sinööri, kunnan varoista sitä mukaa kuin niitä 
aiheutuu. 

Valtion tai kunnan varoista etukäteen mak
setut toimitusmenot perittäisiin takaisin täysi
määräisinä maanmittausmaksun yhteydessä. 
Näin asianosaisilta perittäisiin kaikki maksut 
samalla laskulla, jolloin niin valtiolta ja kun
nalta kuin myös asianosaisilta säästyisi työtä ja 
tarpeettomia kustannuksia. 

264 §. Pykälässä on säännökset uskotuille 
miehille maksettavista palkkioista ja korvauk
sista. Nykyään näiden määräämisperusteet 
vahvistaa maanmittaushallitus maanmittaus
konttorin esityksestä. 

Uskotut miehet valitsee kunnanvaltuusto. 
Muutoinkin heidät voidaan rinnastaa kunnan 
luottamushenkilöihin. Tämän vuoksi ehdote
taan pykälää muutettavaksi siten, että uskotul
le miehelle maksettaisiin palkkiota ja korvauk
sia saman perusteen mukaan kuin kunnan 
luottamushenkilö He. 

269 §. Halkomisessa on 89 §:n mukaan 
käytävä halottavan tilan piirirajat siltä osin 
kuin ne ovat epävarmat tai ennestään määrää
mättä. Vastaavasti lohkomisessa on käytävä 
epävarma tai ennestään määräämätön lohotta
van tilan piiriraja siltä osin kuin erotettava 
määräala rajoittuu tällaiseen rajaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan rajankäynnin 
toimituskustannuksiin ottavat rajanaapurit 
osaa kumpikin puoliksi, mikäli he eivät toisin 
sovi. Vain silloin kun osallistuminen kustan
nuksiin olisi, ottaen huomioon rajankäynnissä 
suoritetut toimenpiteet, jonkun rajanaapurin 
osalta kohtuutonta, tämä ei ole velvollinen 
osallistumaan niihin. 

Sanotuista säännöksistä johtuu, että rajanaa-
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purit joutuvat yleensä suorittamaan puolet 
toimituskustannuksista myös sellaisissa rajan
käynneissä, joiden suorittaminen on tarpeen 
naapuritilalla suoritettavan lohkomisen tai hal
komisen vuoksi. Nykyisiä rajankäynnin toimi
tuskustannusten jakamista koskevia säännöksiä 
pidetään epäoikeudenmukaisina mainitunlaisis
sa rajankäyntitapauksissa. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että lohkomisen ja halkomisen yhtey
dessä suoritetun rajankäynnin toimituskustan
nukset rinnastettaisiin pääsääntöisesti lohkomi
sen tai halkomisen kustannuksiin, jolloin vel
vollisuus niiden maksamiseen olisi sillä, joka on 
velvollinen maksamaan sanottujen toimitusten 
kustannukset. Rajanaapurit olisivat velvolliset 
ottamaan osaa mainitunlaisen rajankäynnin 
toimituskustannuksiin vain erityisestä syystä. 
Tällaisena erityisenä syynä voisi olla esimerkik
si se, että kyseessä on ennestään määräämätön 
raja. Pykälän 1 momenttiin on tehty tätä 
tarkoittava lisäys. 

275 §. Pykälän 2 momentissa on säännös 
siitä, että toimitusmenot maksetaan valtion 
varoista silloin, kun toimituksessa tapahtuneen 
virheellisen menettelyn johdosta toimitus jou
dutaan käsittelemään uudestaan. Tämän lisäksi 
toimituskustannukset maksetaan kokonaan tai 
osaksi valtion varoista lopullisena menona 270 
ja 347 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 

Sen lisäksi, mitä jakolaissa ja jakoasetukses
sa säädetään toimituskustannusten suorittami
sesta valtion varoista lopullisena menona, on 
maanmittausmaksusta annetussa laissa sään
nöksiä siitä, milloin maanmittausmaksua ei 
määrätä tai se määrätään alennettuna. 

Perusteet toimituskustannusten maksamisek
si valtion varoista lopullisena menona ovat 
samat, olipa kysymyksessä maanmittausmaksu 
tai toimitusmenot. Voimassa olevat säännökset 
ovat kuitenkin eräissä kohdin epäjohdonmu
kaisia siinä suhteessa, että asianosaiset joutuvat 
maksamaan toimitusmenot, vaikka heille ei 
maanmittausmaksusta annetun lain mukaan 
määrätä maanmittausmaksua tai maksu mää
rätään alennettuna. Oikeudenmukaista kuiten
kin olisi, että vastuu kaikista toimituskustan
nuksista määräytyisi samojen perusteiden mu
kaan. Tämän vuoksi 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siihen otetaan yleis
säännös, jonka mukaan toimituksessa, josta ei 
määrätä maanmittausmaksua, maksettaisiin 
toimitusmenot valtion tai kunnan varoista. Jos 
taas maanmittausmaksu peritään alennettuna, 

2 311000T 

maksettaisiin toimitusmenot eräin poikkeuksin 
lopullisesti valtion tai kunnan varoista vastaa
vassa suhteessa. 

Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jonka mukaan asianosaisen, jonka 
pyynnöstä toimitusmääräys peruutetaan, on 
suoritettava hakemuksen perusteella tehdyistä 
toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. 

277 §. Ehdotetun 263 §:n muutoksen johdos
ta pykälän 1 momentti ehdotetaan kumotta
vaksi tarpeettomana. 

286 §. Pykälän 1 momentissa on säännökset 
maanmittauskonttorille kuuluvista tehtävistä 
rekisteröidyn toimituksen suorittamisessa ta
pahtuneen muun kuin vähäisen mittaus- tai 
laskuvirheen taikka asianosaisen oikeuksiin tai 
velvollisuuksiin vaikuttaneen kirjoitus- tai mer
kintävirheen oikaisemiseksi suoritettavan toi
mituksen vireillesaattamisessa. Maanmittauslai
toksesta annetulla lailla (505/91), joka tuli 
voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991, lakkasivat 
maanmittauskonttorit. Sanotun lain 7 §:n 3 
momenttiin sisältyvän säännöksen mukaan, 
mitä maanmittauskonttorista on säädetty, kos
kee 1 päivästä syyskuuta 1991 lukien kartasto
ja tietopalvelutoimistoja. 

Edellä mainitulla lailla toteutetun maanmit
tauslaitoksen organisaatiouudistuksen jälkeen 
286 §:n 1 momentissa tarkoitetut toiminnot 
sopivat huonosti uudelle kartasto- ja tietopal
velutoimistolle. Tästä syystä momenttia ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että virheen oikai
semiseksi tehtävän toimituksen suorittaisi 
maanmittaustoimisto joko asianosaisen hake
muksesta taikka kiinteistörekisterin tai maarek
siterin pitäjän esityksestä. Pykälän 2 momen
tissa ovat säännökset rekisteröidyn maanmit
taustoimituksen asiakirjoissa havaitun muun 
kuin 1 momentissa tarkoitetun kirjoitus-, mer
kintä- tai laskuvirheen sekä maarekisteriin teh
dyn virheellisen tai puutteellisen merkinnän 
oikaisemisesta. 

Kiinteistörekisterissä olevan virheellisen tai 
puutteellisen merkinnän korjaamisesta sekä re
kisteristä puuttuvan tiedon lisäämisestä sääde
tään kiinteistörekisterilaissa (392/85). Maare
kisteri ja kiinteistörekisteri palvelevat kuitenkin 
samaa tarkoitusta. Maarekisteriä pidetään niin 
kauan kunnes asianomaisen kunnan osalta on 
otettu käyttöön kiinteistörekisteri. Virheellisesti 
tai puutteellisesti tehtyjen rekisterimerkintöjen 
korjaamista sekä rekisteristä puuttuvan tiedon 
lisäämistä koskevat jakolain 286 §:n 2 momen-
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tin ja kiinteistörekisterilain säännökset poik
keavat eräiltä kohdin toisistaan. 

Rekisteritietojen korjaamista koskevan me
nettelyn yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan py
kälää muutettavaksi siten, että 2 momentista 
poistetaan maarekisteritietojen korjaamista 
koskeva säännös ja pykälään lisätään uusi 4 
momentti, jonka mukaan maarekisteritietojen 
korjaamiseen sovelletaan, mitä kiinteistörekis
terin osalta vastaavasti säädetään. 

Käytännössä ehdotettu muutos merkitsisi 
lähinnä sitä, että maarekisterissä olevan tiedon 
korjaamisesta tiedotettaisiin asianomaisen kiin
teistön omistajalle tai haltijalle vain silloin, jos 
tiedolla, jota korjaus koskee, on omistajalle tai 
haltijalle oleellista merkitystä. Lisäksi se mer
kitsisi, että tiedottamiseen sovellettaisiin kiin
teistörekisteriasetuksen (481/85) 8 §:n nojalla, 
mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa 
laissa (232/66) on säädetty. Sanotun 8 §:n 
mukaan korjaamista koskevaan päätökseen ei 
myöskään saisi valittamalla hakea muutosta. 

308 §. Pykälässä on säännös siitä, että 231 
§:ssä tarkoitetussa jaon täydentämisessä toimi
tuksen edellytyksiä ja laajuutta koskeva päätös, 
jota asianosainen ei ole hyväksynyt, on alistet
tava maaoikeuden tutkittavaksi. 

Kun jakolain 231 §:ää muutettiin ja kumot
tiin jakoa koskeva 235 §, ei jaon täydentämi
nen ole nykyään luonteeltaan jako vaan niin 
sanottu määrittämistoimitus, jossa selvitetään 
ja ratkaistaan kiinteistön tai muun rekisteriyk
sikön ulottuvuutta koskeva riita tai kiinteistö
jaotusta koskeva muu epäselvyys. Milloin sa
notunlainen riita tai epäselvyys ilmenee, tulisi 
se aina voida selvittää ja ratkaista siitä riippu
matta, vastustaako joku asianosainen toimen
piteen suorittamista. Tämä nopeuttaisi toimi
tuksen suorittamista ja vähentäisi maaoikeuden 
istunnoista aiheutuvia kustannuksia. 

Asianosaisen oikeusturvan kannalta ei alis
tusvelvollisuuden poistamisella olisi merkitystä, 
koska asianosainen voi toimituksen lopettami
sen jälkeen saattaa asian valittamalla maaoi
keuden tutkittavaksi. Tämän vuoksi pykälä 
ehdotetaan kumottavaksi 

312 §. Pykälässä on säännökset muutoksen 
hakemisesta toimituksessa tehtyyn päätökseen 
tai toimenpiteeseen toimituksen kestäessä. 

Pykälässä luetellaan yksityiskohtaisesti ne 
päätökset ja toimenpiteet, joihin saa hakea 
muutosta toimituksen kestäessä. Näissä ta
pauksissa asianosaisella on aina muutoksenha
kumahdollisuus toimituksen laadusta, laajuu-

desta ja muista toimituskohtaisista olosuhteista 
riippumatta. Niinpä 5 kohdan mukaan voidaan 
aina hakea muutosta jaon yhteydessä toimitet
tuun piirirajankäyntiin ja tilusvaihtoon tai nii
den tarpeettomaksi julistamista koskevaan pää
tökseen. Toisaalta muun toimituksen kuin jaon 
yhteydessä suoritetun rajankäynnin tai tilus
vaihdon taikka niiden tarpeettomaksi julistami
sen osalta ei sallita muutoksenhakua siinäkään 
tapauksessa, että asian epäselvyyden vuoksi 
olisi turhan työn välttämiseksi tarpeen ensin 
ratkaista lainvoimaisesti toimituksen kohteena 
olevan kiinteistön ulottuvuus ennen kuin ryh
dytään muiden toimitustehtävien suorittami
seen. 

Toimituksen yhteydessä suoritettua rajan
käyntiä ja tilusvaihtoa tai niiden tarpeettomak
si julistamista koskevien valitussäännösten 
joustavuutta tulisikin lisätä siten, että muutok
senhaku niihin ei olisi sidottu tiettyyn toimi
tuslajiin. Toisaalta muutoksenhakua tulisi ra
joittaa siten, ettei asianosainen voisi jaonkaan 
yhteydessä aina hakea muutosta puheena ole
viin ratkaisuihin kesken toimituksen. Tällöin 
pienet ja selvät jakotoimitukset voitaisiin tehdä 
loppuun yhdenjaksoisesti ja siten nopeuttaa 
toimitusta sekä säästää kustannuksia. 

Edellä sanotun mukaisesti ehdotetaankin, 
että toimitusinsinöörillä olisi harkintavalta sen 
suhteen, sallitaanko toimituksen yhteydessä 
suoritettuun rajankäyntiin tai tilusvaihtoon 
taikka niiden suorittamista koskevan vaati
muksen hylkäämiseen hakea muutosta toimi
tuksen kestäessä. Tätä tarkoittavat säännökset 
ehdotetaan otettavaksi uuteen 2 momenttiin 
samalla kun 1 momentin 5 kohta ehdotetaan 
vastaavasti kumottavaksi. 

Toimituksessa ei ole yleensä tarkoituksenmu
kaista valituksen vireillä ollessa suorittaa sel
laisia toimenpiteitä, joihin valituksen johdosta 
annettava päätös saattaa vaikuttaa. Uuteen 3 
momenttiin ehdotetaankin otettavaksi säännös, 
jolla kielletään ennen valituksen käsittelyä sel
laisten toimenpiteitten suorittaminen, joihin va
lituksen johdosta annettava päätös saattaa 
vaikuttaa. Käytännössä voi kuitenkin tulla 
esille sellaisia tilanteita, joissa toimituksen kä
sittelyn lykkääminen siksi, kunnes maaoikeus 
on ratkaissut valituksen, aiheuttaisi kohtuuton
ta viivästystä toimituksen suorittamiselle. Täl
laisten tilanteiden varalle ehdotetaan, että 
maaoikeustuomari voisi toimitusinsinöörin esi
tyksestä antaa luvan toimituksen jatkamiseen 
myös edellä tarkoitettujen toimenpiteiden osal-
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ta. Esitystä tehdessään toimitusinsinöörin tulisi 
vertailla niitä etuja ja haittoja, joita toimituk
sen jatkamisesta ennen valituksen ratkaisemista 

' syntyisi. 
314, 318, 333, 334, 335, 336 ja 340 c §. 

Pykälissä on säännökset eräistä maanmittaus
konttorille kuuluvista tehtävistä sekä maanmit
tauskonttorin toimimisesta asiakirjojen vastaan
ottopaikkana lähinnä maanmittaustoimitusta 
koskevissa valitusasioissa. 

Maanmittauslaitoksesta annetulla lailla (505/ 
91), joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1991, lakkasivat maanmittauskonttorit Sano
tun lain 7 §:n 3 momenttiin sisältyvän sään
nöksen mukaan, mitä maanmittauskonttorista 
on muualla säädetty, koskee 1 päivänä syys
kuuta 1991 lukien kartasto- ja tietopalvelutoi
mistoja. 

Kun edellä mainitulla lailla toteutetun maan
mittauslaitoksen organisaatiouudistuksen jäl
keen 314 §:n 1 ja 2 momentissa, 318 §:n 1 
momentissa, 333 §:n 1 ja 2 momentissa, 334 ja 
335 §:ssä, 336 §:n 1 ja 2 momentissa ja 340 c 
§:n 4 momentissa tarkoitetut maanmittaus
konttorille kuuluvat toiminnot sopivat huonos
ti uudelle kartasto- ja tietopalvelutoimistolle, 
ehdotetaan mainittuja lainkohtia muutettaviksi 
siten, että niissä tarkoitetut toiminnot siirre
tään maanmittaustoimistolle, lukuunottamatta 
335 §:ssä tarkoitettua uuden määräajan mää
räämistä valituksen tekemiselle, joka tehtävän 
luonteen vuoksi ehdotetaan siirrettäväksi 
maaoikeustuomarille. 

Lisäksi ehdotetaan 336 §:ää muutettavaksi 
siten, että maaoikeuden päätöksestä tehdystä 
valituksesta johtuvat ilmoitukset, asiakirjojen 
nähtävillä pitämiseen sekä selitysten vastaanot
taminen, jotka nykyään kuuluvat maistraatin 
tai nimismiehen tehtäviin, siirretään haastemie
hen tehtäviin. Sanotut tehtävät soveltuvat hy
vin haastemiehen tehtäviksi, koska ne ovat 
luonteeltaan teknisiä hallintomenettelytehtäviä. 

314 a §. Voimassa olevaan jakolakiin ei 
sisälly säännöksiä puutteellisten valitusasiakir
jojen täydentämisestä. Sekä yleistä lainkäyttöä 
että hallintolainkäyttöä koskeviin lakeihin si
sältyvät yleisesti säännökset siitä, että valitta
jalle on varattava tilaisuus puutteellisen vali
tuksen täydentämiseen ja että täydentämisen 
laiminlyömisestä seuraa valituksen tutkimatta 
jättäminen. Korkein oikeus on eräässä ratkai
sussaan soveltanut tätä muussa lainsäädännös
sä nimenomaisesti omaksuttua valituksen täy-

dentämisen periaatetta myös kiinteistötoimitus
ta koskevaan valitukseen. 

Valittajan oikeussuojan parantamiseksi la
kiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 314 a §,jossa 
olisivat säännökset valituksen täydentämisestä 
ja täydentämisen laiminlyömisestä johtuvasta 
valituksen tutkimatta jättämisestä. 

340 d §. Pykälässä on säännökset valtion 
omistaman tilan ja määräalan liittämisestä val
tion metsämaahan. 

Nykyisten säännösten mukaan valtion met
sämaahan voidaan liittää vain sellainen tila tai 
määräala, jota ei seuraa osuus yhteiseen aluee
seen. Valtion metsämaalla on kuitenkin jo 
nykyään eräissä tapauksissa osuutta yhteisiin 
alueisiin. Valtion metsämaahan liitettävälle ti
lalle tai määräalalle voisi kuulua yhteisalueo
suuksia ilman, että siitä aiheutuisi epäselvyyttä 
kiinteistöjärjestelmän kannalta. Tämän vuoksi 
pykälän 1 ja 3 momentissa olevaa yhteisalueo
suuksia koskevaa rajoitusta ehdotetaan väljen
nettäväksi siten, että valtion metsämaahan voi
taisiin liittää myös sellainen tila tai määräala, 
johon kuuluu muunlainen osuus yhteiseen 
alueeseen kuin osuus yhteismetsään. Yhteismet
sälainsäädännöstä johtuu, ettei voida sallia 
sellaista liittämistä, jossa valtion metsämaa 
saisi osuuden yhteismetsään. 

Valtion omistaman pakkolunastusyksikön 
liittäminen valtion metsämaahan on tarpeen 
muun muassa silloin, kun valtio on lunastanut 
omistamansa suojelualueen sisällä olevia yksi
tyisten omistamia alueita. Tämän vuoksi 1 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi myös pak
kolunastusyksikön liittämisen mahdollistava 
säännös. 

Pykälän 2 momentti koskee valtion metsä
maahan liitetyn tilan rasitteita. Säännöksen 
mukaan liitetyn tilan hyväksi perustetut rasit
teet, tierasitteita lukuun ottamatta, kumoutu
vat. 

Tilan kulkuyhteyden järjestäminen on voinut 
tapahtua paitsi maanmittaustoimituksessa pe
rustetulla tierasitteella, myös antamalla tilalle 
yksityisistä teistä annetun lain (358/62) mukai
nen tieoikeus ja lisäksi sanotun lain 13 §:n 2 
momentissa tarkoitettu käyttöoikeus autopaik
kaa sekävenevalkama-ja laituripaikkaa varten 
tarpeelliseen alueeseen. Kun mainittujen yksi
tyisistä teistä annetun lain mukaisten kulkuyh
teyksien järjestämistä tarkoittavien oikeuksien 
säilyttäminen liittämisen yhteydessä on yhtä 
tarpeellista kuin tierasitteen, ehdotetaan mo
menttiin tehtäväksi tätä tarkoittava lisäys. 
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Myös liitettävään pakkolunastusyksikköön voi 
kohdistua rasitteita ja sen hyväksi voi olla 
rasitteita ja yksityisistä teistä annetun lain 
mukaisia oikeuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan 
2 momentin säännöstä laajennettavaksi koske
maan myös liitettävää pakkolunastusyksikköä. 
Lisäksi momenttia ehdotetaan niin tarkistetta
vaksi, että ulkopuolisten rekisteriyksiköiden 
hyväksi perustetut rasitteeseen verrattavat 
käyttöoikeudet jäisivät voimaan. 

Lainhuudatuksesta ja kiinteistöusaannan 
moittimisajasta annetun lain 20 ja 21 §:ssä on 
säännökset siitä, mistä lukien saannon moitti
mista koskeva määräaika alkaa kulua. Sanotun 
määräajan kulumisen alkaminen on sidottu 
muun ohella lainhuudon myöntämiseen. 

Kun määräala liitetään valtion metsämaa
han, ei valtio voi hakea lainhuutoa määräalaa 
koskevalle saannolleen. Tämän vuoksi pykä
lään ehdotetaan otettavaksi uusi 4 momentti, 
jossa säädettäisiin, miten valtion määräalan 
saantoa koskeva asia olisi saatettava yleisön 
tietoon ja mistä lukien edellä tarkoitettu saan
non moiUimisen määräaika alkaisi kulua. Eh
dotetut säännökset ovat yhdenmukaiset kaa
voitusalueiden jakolain 83 §:n 2 ja 3 momen
tissa olevien säännösten kanssa, joita sovelle
taan, kun kysymyksessä on yleistä aluetta 
koskeva kaupungin muu kuin pakkolunastus
saanto. 

340 f §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
pakkolunastusyksikköjen yhdistämisestä. 

Nykyisten säännösten mukaan yhdistettävien 
yksiköiden tulee sijaita samassa kylässä. Kiin
teistöjärjestelmän selvyys ei kuitenkaan vaadi, 
että yhdistettävien kiinteistöjen tulee sijaita 
samassa kylässä, vaan riittävää on, että ne 
sijaitsevat samassa kunnassa. Esimerkiksi loh
komaHa voidaan eri tiloihin kuuluva alue 
muodostaa tilaksi, kunhan tilat kuuluvat sa
maan kuntaan. Kun samaa tarkoitusta palve
levien pakkolunastusyksiköiden yhdistäminen 
on yleensä tarkoituksenmukaista, ehdotetaan 
yhdistämisen edellytyksiä väljennettäväksi si
ten, että samaan kuntaan kuuluvat pakkolu
nastusyksiköt voidaan yhdistää. 

Pykälän 2 momentissa on säännökset tilan 
liittämisestä pakkolunastusyksikköön. Yhden
mukaisesti sen kanssa, mitä 340 d §:ssä on 
ehdotettu, ehdotetaan liittämisen edellytyksiä 
väljennettäväksi siten, että liitettävään tilaan 
voisi kuulua muunlainen osuus yhteiseen aluee
seen kuin osuus yhteismetsään. Lisäksi yhden
mukaisesti 1 momenttiin ehdotetun muutoksen 

kanssa ehdotetaan, että pakkolunastusyksikön 
ja liitettävän tilan tulisi sijaita samassa kunnas
sa. 

347 §. Pykälän 1 momentin mukaan maan
mittauskonttori voi antaa määräyksen isojaon, 
valtion metsämaan erottamisen, verollepanon, 
rajankäynnin tai jaon täydentämisen suoritta
miseen, kun yleinen etu sitä vaatii eikä kukaan 
asianosainen hae toimitusta. 

Käytännössä on ilmennyt tarvetta laajentaa 
lainkohta koskemaan muitakin maanmittaus
toimituksia, joiden tarkoituksena on kiinteistö
jaotuksen ja kiinteistöjärjestelmän selvyyden 
parantaminen. Erityisesti tähän on ilmennyt 
tarvetta erillisten vesijättöjen järjestelyjen ja 
lunastusmenettelyä käyttämällä suoritettavien 
vesijättöjen jakojen osalta silloin, kun koko 
vesijättö olisi tarkoituksenmukaista käsitellä 
samalla kertaa. Toimitusten laajuuden vuoksi 
yksittäisenä asianosaisella ei ole käytännössä 
mahdollisuutta panna vireille tällaisia toimituk
sia. Maanmittaushallinnon kehittämisessä on 
pyritty siihen, että maanmittaustoimisto antaisi 
kaikissa tapauksissa toimitusmääräykset Näis
tä syistä ehdotetaan, että maanmittaustoimisto 
voisi antaa määräyksen kaikkiin jakolaissa 
tarkoitettuihin toimituksiin silloin, kun yleinen 
etu vaatii toimituksen suorittamista eikä ku
kaan asianosainen hae toimitusta. 

Vaikka toimitus tulisi vireille maanmittaus
toimiston määräyksestä, toimituksen edellytyk
set tutkittaisiin toimituksessa kuten asianosai
sen vireille panemassa toimituksessa. 

348 a §. Kuten yleisperusteluissa todettiin, 
jakolakiin ei sisälly sellaisia menettelysäännök
siä, jotka mahdollistaisivat lopetetussa mutta 
vielä rekisteriin merkitsemättömässä toimituk
sessa havaitun virheen korjaamisen joustavasti 
oikaisumenettelyä käyttäen. 

Toimituksessa sattuneen virheen korjaamis
mahdollisuuden kannalta toimituksen lopetta
misen jälkeinen aika voidaan jakaa kahteen eri 
jaksoon sen mukaan, onko toimitus vielä maa
rekisteriin tai kiinteistörekisteriin merkitsemät
tä vai onko merkitseminen jo suoritettu. Edel
lisessä tapauksessa toimituksessa havaitun vir
heen korjaaminen voi vaikuttaa vain toimituk
sen asianosaisten oikeuteen. Jos sen sijaan 
toimitus on jo merkitty rekisteriin, ovat kaikki 
toimituksen oikeusvaikutukset lopullisesti syn
tyneet ja virheen korjaamisella voi olla vaiku
tusta myös toimituksen ulkopuolisten henkilöi
den oikeuksiin. 

Jotta rekisteriin merkitsemättömässä toimi-
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tuksessa havaitut virheet voitaisiin joustavasti 
korjata, ehdotetaan maanmittaustoimitusten 
osalta otettavaksi käyttöön hallintomenettely
lain (598/82) mukaista asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamismenettelyä vastaava menettely. 

Edellä sanotun perusteella pykälän 1 mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, 
että maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin mer
kitsemättömässä toimituksessa oleva selvästi 
virheellinen päätös voidaan poistaa ja ratkaista 
asia uudelleen. Säännös vastaa hallintomenet
telylain 26 §:ssä olevaa asiavirheen korjaamista 
koskevaa säännöstä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan puolestaan 
otettavaksi hallintomenettelylain 27 §:n sään
nöstä vastaava säännös siitä, että rekisteriin 
merkitsemättömässä toimituksessa havaittu 
mittaus-, lasku-, kirjoitus- tai merkintävirhe on 
korjattava. 

Hallintomenettelylain mukaan kirjoitusvir
hettä ei saa korjata, jos korjaaminen johtaa 
asianosaiselle kohtuuttomaan lopputulokseen. 
Kiinteistöjärjestelmän selvyys vaatii, että toimi
tuksessa olevat virheet korjataan. Toimitukses
sa oleva kirjoitusvirhe voi olla luonteeltaan 
sellainen, että yksinomaan sen korjaaminen 
johtaisi jonkin asianosaisen kannalta kohtuut
tomaan lopputulokseen. Niinpä esimerkiksi tas
kuvirhe jonkin muodostetun tilan jyvitysarvos
sa johtaa siihen, että tila tulee ulottuvuudeltaan 
liian suureksi tai liian pieneksi. Tällaisen vir
heen korjaaminen oikeudenmukaisesti on mah
dollista vain siten, että samalla, kun korjataan 
toimituksessa oleva kirjoitusvirhe, tehdään toi
mitukseen myös virheen korjaamisen johdosta 
tarpeelliset muutokset. Pykälän 3 momenttiin 
ehdotetaankin otettavaksi säännös, jonka mu
kaan sellaisen kirjoitusvirheen korjaaminen, 
joka johtaisi jonkun asianosaisen kannalta 
kohtuuttomaan lopputulokseen, on sallittua 
vain, jos samalla tehdään toimitukseen myös 
muut virheen korjaamisen johdosta tarpeelliset 
muutokset. 

348 b §. Hallintomenettelylain mukaan vir
heen korjaamisesta päättää sama viranomai
nen, joka on tehnyt virheellisen päätöksen. 
Vastaavasti ehdotetaan, että kiinteistötoimitus
ta koskevan korjaamisasian käsiteltäväksi otta
misesta päättäisi toimituksen toimitusinsinööri. 

Toimitusinsinöörin olisi esille tulleen virheen 
osalta harkittava, onko kysymys sellaisesta 
asia- tai kirjoitusvirheestä, joka voidaan oikais
ta korjaamismenettelyssä. Jos toimitusinsinööri 
ei pidä korjaamismenettelyn soveltamista mah-

dollisena, voidaan tapaukseen soveltaa vain 
niitä virheen korjaamiskeinoja, jotka sisältyvät 
ylimääräistä mulltoksenhakua koskeviin sään
nöksiin. Toimitusinsinöörin ratkaisun luonteen 
vuoksi ehdotetaan, ettei siihen saisi hakea 
muutosta valittamalla. 

348 c §. Jos kirjoitusvirhe on sen laatuinen, 
ettei sen korjaaminen vaadi muutoksia itse 
toimitukseen, tulisi toimitusinsinöörin tehdä 
tällainen korjaus ilman toimitusmenettelyä. 
Asianosaiselle, jonka oikeutta korjaus koskee, 
olisi kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluk
si sen vuoksi, että hänellä olisi mahdollisuus 
esittää käsityksensä siitä, onko virhe sellainen 
kirjoitusvirhe, joka voidaan korjata tekemättä 
toimitukseen muita muutoksia. Pykälän 1 mo
menttiin on otettu tätä tarkoittavat säännökset. 

Jos virheen korjaaminen vaatii muutoksia 
toimitukseen, edellyttää muutosten tekeminen 
toimituskäsittelyä tarpeellisilta osin siinä järjes
tyksessä kuin kyseisestä toimituksesta on erik
seen säädetty. Pykälän 2 momentissa ehdote
taankin säädettäväksi, että asiavirheen ja 
348 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kirjoitusvir
heen korjaamiseksi toimitus käsitellään uudel
leen toimituskokouksessa. Tällaisessa toimituk
sen uudelleen käsittelyssä tehtyihin ratkaisuihin 
voitaisiin hakea muutosta maaoikeudelta toi
mituksessa annettavan valitusosoituksen mu
kaisesti vastaavalla tavalla kuin lopetettuun 
toimitukseen. 

Virheen korjaaminen toimituksen uudelleen 
käsittelyssä tulisi pääsääntöisesti tapahtua nii
den asianosaisten suostumuksella, joiden oi
keutta korjaaminen koskee. Hallintomenettely
lain mukaiset virheenkorjaamistilanteet eroavat 
kuitenkin maanmittaustoimituksia koskevista 
korjaamistilanteista useasti siinä, että edellä 
mainituissa tapauksissa asianosaisia on yleensä 
yksi taikka jos heitä on useita, heillä on 
yhtäläinen etu virheen korjaamisesta, kun sen 
sijaan maanmittaustoimituksissa asianosaisia 
on yleensä useita ja heidän etunsa virheen 
korjaamistilanteissa ovat monesti ristikkäisiä. 
Tämän vuoksi kaikkien asianosaisten suostu
muksen saaminen toimituksen uudelleen käsit
telemiselle saattaa olla mahdotonta sellaisissa
kin virhetapauksissa, joissa edellytykset toimi
tuksen purkamiselle olisivat heti toimituksen 
tultua merkityksi kiinteistörekisteriin tai maa
rekisteriin. Jotta tämänlaatuisissa selvissä vir
hetapauksissa vältyttäisiin toimituksen rekiste
röimiseltä ja heti sen jälkeen tapahtuvalta 
toimituksen purkamiselta sekä näistä toimen-
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piteistä johtovasta virheen korjaamisen viiväs
tymiseltä, ehdotetaan, että asianosaisten suos
tumuksen sijasta maaoikeustuomari voisi toi
mitusinsinöörin esityksestä määrätä toimituk
sen uudelleen käsiteltäväksi. Asian vieminen 
maaoikeustuomarin ratkaistavaksi takaisi sen 
että edellytykset toimituksen uudelleen käsitte~ 
Iemiselle tulisivat ristiriitatilanteissa riittävästi 
harkituiksi. 

Toimitus saataisiin käsitellä uudelleen asian
osaisten suostumuksetta myös silloin, kun virhe 
estäisi toimituksen rekisteröimisen. Tällöin ylei
nen etu vaatii rekisterijärjestelmän selvyyden 
vuoksi virheen korjaamista. Näitä koskevat 
säännökset on otettu 3 momenttiin. 

348 d §. Edellä tarkoitettu virheen korjaa
mista ~o~keva asia voi tulla esille myös sellai
sen tOimituksen kohdalta, josta on valitettu 
maaoikeuteen. Tarkoituksenmukaista on että 
valitusasi~a. ~~ käsitellä korjaamismenettelyn 
ollessa viretlla. Jotta maaoikeus voisi ottaa 
huomioon vireillä olevan korjaamismenettelyn, 
on pykälään otettu säännös asian ilmoittami
sesta maaoikeudelle. 

Lisäksi pykälän 2 momenttiin on otettu 
teknisluonteinen säännös korjaamisen johdosta 
toi~itus~siakirjoihin tehtävistä merkinnöistä ja 
korJaamisen saattamisesta asianosaisten tie
toon. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotetut muutokset merkitsevät sitä että 
myös jakoasetusta joudutaan tarkistama~n lä
hinnä toimitusmenettelyä koskevien yleisten 
määräysten osalta. Nämä tarkistukset koskevat 
lähinnä pöytäkirjan ja muiden toimitusasiakir
jojen laatimista koskevia säännöksiä ja ovat 
luonteeltaan varsin teknisiä, minkä vuoksi niitä 
ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi ottaa 
esityksen liitteeksi. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Kuten .yleisperusteluissa on esitetty, jakolain 
muuttamisen tarkoituksena on saada toimitus
menettely nykyistä joustavammaksi ja siten 
tehostaa voimavarojen tarkoituksenmukaista 
käyttöä maanmittaustoimitusten suorittamises
sa. Tämän vuoksi ehdotetaan otettavaksi siir
tymäsäännös siitä, että ehdotettua lainmuutos
ta sovellettaisiin myös jo aloitettuihin toimituk
siin menettelyä koskeviita osin sekä sellaisten 
asioiden osalta, jotka otetaan käsiteltäväksi 
lain voimaantulon jälkeen. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 55 ja 73 §, 89 §:n 2 momentti, 

95 ja 96 §, 106 §:n 2 momentti, 126 §:n 2 ja 3 momentti, 140, 141, 172, 174 ja 189 §, 277 §:n 1 
momentti, 307 §:n 5 momentti, 308 §, 312 §:n 5 kohta ja 326 §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 55 ja 96 §, 126 §:n 2 ja 3 momentti ja 308 § 31 päivänä tammikuuta 
1975 annetussa laissa (52/75), 89 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa 
(594/61) 141 §, 307 §:n 5 momentti ja 326 § 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (321/72), 
174 § 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (625/88), 277 §:n 1 momentti 4 päivänä 
heinäkuuta 1975 annetussa laissa (534/75), 

muutetaan 51 §, 52 §:n 1 momentti, 58 §:n 1 ja 2 momentti, 70 §:n 2 ja 3 momentti, 75, 141 
aja 142 §, 175 §:n 1 momentti, 182 §:n 3 momentti, 188, 193, 194 ja 196 §, 211 §:n 2 momentti, 
226, 228, 240, 244 ja 251 §, 256 §:n 3 momentti, 263 ja 264 §, 269 §:n 1 momentti, 275 §:n 2 
momentti, 286 §:n 1 ja 2 momentti, 314 §:n 1 ja 2 momentti, 316 §, 318 §:n 1 momentti, 320 ja 
321 §, 333 §:n 1 ja 2 momentti, 334 ja 335 §, 336 §:n 1 ja 2 momentti, 340 c §:n 4 momentti, 340 
d ja 340 f § sekä 347 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 1 momentti, 58 §:n 1 ja 2 momentti, 75 ja 194 §, 333 §:n 1 
momentti ja 340 c §:n 4 momentti mainitussa 31 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa, 70 
§:n 2 ja 3 momentti, 244 §, 269 §:n 1 momentti, 275 §:n 2 momentti, 286 §:n 1 ja 2 momentti, 
314 §:n 1 ja 2 momentti, 318 §:n 1 momentti, 333 §:n 2 momentti, 334, 340 d ja 340 f § sekä 
347 §:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (509/84), 141 a § ja 175 §:n 1 
momentti 31 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (439/72), 182 §:n 3 momentti mainitussa 
1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa, 188 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1961 
annetussa laissa, 263 § muutettuna mainituilla 2 päivänä toukokuuta 1972 ja 29 päivänä 
kesäkuuta 1984 annetuilla laeilla sekä 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (532/75) sekä 
264, 320 ja 335 §ja 336 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa 
laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 51 a §, 275 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 
päivänä kesäkuuta 1984 annetulla lailla, uusi 3 momentti, 286 §:ään, sellaisena kuin se on 
viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti, 312 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainituilla 2 päivänä toukokuuta 1972 ja 31 päivänä tammikuuta 1975 annetuilla laeilla, uusi 2 
ja 3 momentti ja 340 d §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä kesäkuuta 1984 
annetussa laissa, uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 314 a sekä 348 a-348 d § seuraavasti: 

51§ 
Toimituksessa on pidettävä pöytäkirjaa. 

Pöytäkirjaan merkitään asianosaisten vaati
mukset ja muiden lausumien sisältö, sopimuk
set, toimitusmiesten ratkaisut sekä muut toimi
tuksen kannalta merkitykselliset asiat, jos ne 
eivät sisälly muuhun toimituksen asiakirjaan. 
Pöytäkirjan ja muut toimituksessa laaditut 
asiakirjat allekirjoittaa toimitusinsinööri. 

51 a § 
Asianosaisilie on toimituksessa esitettävä 

tehdyt ratkaisut ja sopimukset. 
Pöytäkirjan ja muiden toimitusta koskevien 

asiakirjojen on oltava asianosaisten saatavilla 
14 päivän kuluessa toimituksen lopettamispäi
västä lukien, jos asianosainen sitä pyytää toi
mituksessa, tai edellä mainitussa määräajassa 

pyynnöstä lukien, jos pyyntö esitetään toimi
tuksen lopettamisen jälkeen. 

Jos toimitusmiesten päätöksestä saa erikseen 
valittaa toimituksen kestäessä tai jos päätös on 
alistettava maaoikeuden tutkittavaksi, on pöy
täkirjan ja muiden asiakirjojen päätöstä koske
viita osin oltava asianosaisten saatavilla 14 
päivän kuluessa päätöksen antamisesta lukien. 

52§ 
Asianosaisten jaon yhteydessä tekemä sopi

mus on ollakseen pätevä asianosaisten tai 
heidän toimituskokouksessa yksimielisesti valit
semiensa henkilöiden allekirjoitettava taikka 
asianosaisten toimituskokouksessa hyväksyttä
vä. 
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58§ 
Jollei toimitusta ole tiedotettu aloitettavaksi 

ja hakija kirjallisesti ilmoittaa peruuttavansa 
hakemuksensa, tulee maanmittaustoimiston pe
ruuttaa antamansa toimitusmääräys. Toimitus
määräys sellaiseen toimitukseen, johon mää
räys on annettu hakemuksetta viranomaisen 
aloitteesta, peruutetaan saman viranomaisen 
esityksestä. 

Jos toimituksen hakija alkukokouksessa pyy
tää, ettei toimitusta suoriteta, on toimitus 
jätettävä sikseen, jollei kukaan sellainen asian
osainen, joka olisi voinut itse panna toimituk
sen vireille, vaadi sen suorittamista. 

70 § 

Jos toimitus koskee usean yhdessä omista
maa kiinteistöä tai määräalaa, eikä toimituk
sessa ole kysymys kiinteistön jaosta, riittää, 
että kutsukirje toimitetaan yhdelle omistajista. 
Jos toimitus koskee yhteistä aluetta, eikä kysy
mys ole sen jakamisesta tai 231 §:n 1 momentin 
1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetusta jaon täyden
tämisestä, kutsukirje toimitetaan osakaskun
nalle noudattaen, mitä yhteisaluelain (758/89) 
26 §:ssä säädetään. 

Toimituksen alkukokouksesta tiedottaminen 
katsotaan asianmukaisesti suoritetuksi, jos 
edellä tarkoitettu kirje on annettu vähintään 14 
päivää ennen kokousta postin kuljetettavaksi 
tai muulla tavoin toimitettu asianosaiselle taik
ka kuulutus julkaistu vähintään 14 päivää 
ennen kokousta. 

75 § 
Kun toimituksesta on tiedotettu siten kuin 

edellä säädetään, ei asianosaisen poissaolo estä 
toimituksen suorittamista. 

141 a § 
Kun uusjaossa jakoehdotus on hyväksytty 

tai vaatimus sen muuttamisesta lainvoimaisesti 
ratkaistu, merkitään se tältä osin maarekiste
riin tai kiinteistörekisteriin. 

142 § 
Kun jakoehdotus on hyväksytty tai vaatimus 

sen muuttamisesta on lainvoimaisesti ratkaistu, 
on jakorajat käytävä. 

Raja on täsmällisesti määrättävä ja merkit
tävä pysyvästi maastoon. Rajan paikka voi
daan kuitenkin jättää maastoon merkitsemättä 

asemakaava- ja rakennuskaava-alueella sekä 
erityisestä syystä muuallakin, jos merkitsemi
nen ei ole tarpeen kiinteistöjaotuksen selvyyden 
vuoksi eikä tilan omistaja vaadi merkitsemistä. 
Myös selvä luonnollinen raja voidaan jättää 
maastoon merkitsemättä. 

175 § 
Toimitus, josta ei ole valitettu, merkitään 

maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin valitus
ajan päätyttyä. Toimitus on lainvoimainen, 
kun tällainen merkitseminen on tapahtunut. 

182 § 

Kun lohkomaHa erotetaan kahdesta tai 
useammasta tilasta muu alue kuin koskialue, 
tulee lohkomiseen olla kiinnityksen haltijan 
kirjallinen suostumus. Jos tiloja rasittavat yh
teiset kiinnitykset taikka vain yhteen tilaan on 
vahvistettu kiinnitys, ei kiinnityksen haltijan 
suostumus kuitenkaan ole tarpeen. Myöskään 
silloin, kun erotettava alue on yhteinen alue tai 
osa siitä, ei kiinnityksen haltijan suostumus ole 
tarpeen. 

188 § 
Lohkomisessa on käytävä lohottavan alueen 

raja. Rajan paikka on määrättävä maanomis
tajan osoituksen tai, jos määräala on luovutet
tu, luovutuskirjan ja muun saatavissa olevan 
selvityksen mukaan. 

Jos erotettavan alueen rajana on tilan piiri
raja, jonka paikka on epävarma, on tämä 
säädetyssä järjestyksessä käytävä. 

193 § 
Lohkomisessa laaditaan pöytäkirja sekä tar

peen mukaan kartta ja lohkomiskirja. 
Pöytäkirjassa tai lohkomiskirjassa on esitet

tävä, miten lohkomisessa tilat on muodostettu. 

194 § 
Mitä jakotoimitusten osalta on säädetty yh

teisten palstojen erottamisesta, rasitteista, rajo
jen käymisestä ja pyykittämisestä sekä siirto
kustannuksista, tileistä, toimituksen lopettami
sesta, valitusosoituksen antamisesta ja menet
telystä yleensä, on sovellettava myös lohkomi
seen, mikäli toisin ei säädetä. 

196 § 
Sellainen lohkomistoimitus, jonka kaikki 
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asianosaiset ovat allekirjoituksillaan hyväksy
neet, voidaan merkitä maarekisteriin tai kiin
teistörekisteriin valitusajan päättymistä odotta
matta. 

211 § 

Tilusvaihdon toimittamisen edellytyksenä on 
myös, että toimituksessa voidaan noudattaa 
tämän lain yleisiä säännöksiä tilusten tarkoi
tuksenmukaisen käytön järjestelystä. 

226 § 
Raja on käytävä niin, että sen paikka tulee 

selvästi osoitetuksi. 

228 § 
Mitä säädetään jakotoimituksissa noudatet

tavasta menettelystä, sovelletaan, mikäli toisin 
ei säädetä, myös rajankäyntiin. Rajankäynnin 
toimitusmiesten osalta kuitenkin noudatetaan, 
mitä lohkomisen toimitusmiehistä säädetään. 
Niin ikään on rajankäynnissä noudatettava, 
mitä 216 §:n 2 momentissa säädetään. 

240 § 
Muodostettaessa tilaksi erillistä aluetta, joka 

ei ennestään kuulu tilaan eikä ole erillinen 
vesijättö, on noudatettava, jollei muualla toisin 
säädetä, 184 ja 256 §:n säännöksiä. Sama on 
voimassa tällaisen alueen liittämisestä ennes
tään olevaan tilaan. Muodostettavan tilan tulee 
kokonaan sijaita samassa kunnassa. 

244 § 
Jos maanmittaustoimituksessa sattunut virhe 

määrätään korjattavaksi valituksen johdosta 
tai oikaistavaksi 286 §:ssä tarkoitetussa toimi
tuksessa taikka otetaan korjattavaksi 348 c §:n 
2 momentissa tarkoitetussa toimituskokoukses
sa, mutta korjaamisesta tai oikaisusta toimitus
ta muuttamalla aiheutuisi sellaisia kustannuk
sia ja haittoja, jotka eivät ilmeisesti olisi oi
keassa suhteessa siitä koituvaan hyötyyn, voi
daan virheen korjaamisen tai oikaisun sijasta 
toimituksessa määrätä suoritettavaksi rahavas
tike. 

251 § 
Vesijätöstä muodostettavan tilan tulee koko

naan sijaita samassa kunnassa. 

3 311000T 

256 § 

Toimituksen toimitusmiehistä, sen lopettami
sesta, valitusosoituksen antamisesta sekä toimi
tuksen merkitsemisestä maarekisteriin tai kiin
teistörekisteriin on voimassa, mitä lohkomises
ta on vastaavissa kohdin säädetty. 

263 § 
Toimituskustannuksiin kuuluvat toimitusme

not ja maanmittausmaksu. 
Toimitusmenoja ovat: 
l) apumiesten, uskottujen miesten, 50 §:n l 

momentissa tarkoitettujen asiantuntijoiden 
sekä toimitsijoiden käyttämisestä aiheutuvat 
palkkiot, korvaukset ja kustannukset; 

2) rajan merkitsemistä ja muita maastotöitä 
varten tarpeellisten tarvikkeiden ja työvälinei
den hankkimisesta ja käytöstä aiheutuvat kor
vaukset ja kustannukset; 

3) kokous- ja työtilojen käytöstä aiheutuvat 
menot; sekä 

4) muut edellisiin verrattavat toimituksen 
suorittamisesta johtuvat korvaukset ja kustan
nukset, jotka eivät kuulu maanmittausmak
suun. 

Toimitusmenot on asianosaisten maksettava, 
jollei muualla toisin säädetä. Jos toimituksen 
asianosainen ei hanki tai suorita, mitä hänen 
velvollisuudekseen säädetään 346 §:ssä, ja toi
mitusinsinööri hankkii tai suorittaa ne hänen 
puolestaan, maksetaan tästä aiheutuvat menot 
etukäteen valtion tai, milloin toimitusinsinöö
rinä on kiinteistöinsinööri, kunnan varoista sitä 
mukaa kuin niitä aiheutuu. Maksetut toimitus
menot peritään valtiolle tai kunnalle takaisin 
maanmittausmaksun penm1sen yhteydessä 
noudattaen maanmittausmaksun perimistä kos
kevia säännöksiä. 

Maanmittausmaksusta säädetään erikseen. 

264 § 
Uskotulle miehelle maksetaan palkkiota ja 

korvauksia saman perusteen mukaisesti kuin 
kunnan luottamushenkilölle. 

269 § 
Rajankäynnin toimituskustannuksiin ottavat 

rajanaapurit osaa, mikäli he eivät toisin sovi, 
kumpikin puoliksi tai, jos useat tilat sattuvat 
käytyyn rajaan, kukin tilansa käydyn rajan 
pituuden mukaan. Jollei kustannusten jakami
sesta ole sovittu ja osallistuminen kustannuk
siin olisi, ottaen huomioon rajankäynnissä suo
ritetut toimenpiteet, jonkun rajanaapurin osal-
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ta kohtuutonta, ei tämä ole velvollinen osallis
tumaan niihin. Poiketen siitä, mitä edellä on 
sanottu, rajanaapurit eivät kuitenkaan ole il
man erityistä syytä velvollisia ottamaan osaa 
lohkomisen tai halkomisen yhteydessä suorite
tun rajankäynnin toimituskustannuksiin. 

275 § 

Sen lisäksi, mitä muualla säädetään toimitus
kustannusten suorittamisesta valtion varoista, 
maksetaan toimituksessa, josta ei määrätä 
maanmittausmaksua, toimitusmenot lopullises
ti valtion tai, jos toimitusinsinöörinä on kiin
teistöinsinööri, kunnan varoista. Jos maanmit
tausmaksu peritään alennettuna muussa kuin 
maanmittausmaksusta annetun lain 4 §:n 3 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa tai jos 
maanmittausmaksu jätetään joltakin osin mää
räämättä, maksetaan toimitusmenot lopullisesti 
valtion tai kunnan varoista samassa suhteessa 
kuin maanmittausmaksu. 

Jos toimitusmääräys peruutetaan hakijan 
pyynnöstä, hakijan on suoritettava hakemuk
sen perusteella tehdyistä toimenpiteistä aiheu
tuneet kustannukset. 

286 § 
Jos rekisteröidyn toimituksen suorittamisessa 

on tapahtunut mittaus- tai laskuvirhe taikka 
asianosaisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin vai
kuttanut kirjoitus- tai merkintävirhe eikä vir
hettä ole pidettävä vähäisenä, voi maanmit
taustoimisto asianosaisen hakemuksesta taikka 
kiinteistörekisterin tai maarekisterin pitäjän esi
tyksestä määrätä suoritettavaksi virheen oikai
semista tarkoittavan toimituksen. Oikaisutoi
mituksen kustannukset maksetaan valtion va
roista ja siitä on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä jaon täydentämisestä on säädet
ty. Virheen oikaisua on haettava taikka kiin
teistörekisterin tai maarekisterin pitäjän on 
tehtävä esitys oikaisutoimituksen suorittamises
ta viiden vuoden kuluessa toimituksen rekiste
röimisestä. 

Jos rekisteröidyn toimituksen asiakirjoissa on 
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu kirjoitus-, 
merkintä- tai laskuvirhe, voi kiinteistörekisterin 
tai maarekisterin pitäjä päätöksellään oikaista 
sen varattuaan niille, joiden oikeuksiin tai vel
vollisuuksiin oikaisu vaikuttaa, mahdollisuuden 
tulla kuulluiksi. 

Maarekisterissä olevan virheellisen tai puut
teellisen tiedon korjaamiseen sekä rekisteristä 
puuttuvan tiedon lisäämiseen sovelletaan, mitä 
siitä kiinteistörekisterilaissa (392/85) kiinteistö
rekisterin osalta säädetään tai määrätään. 

312 § 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta myös ratkaisuun, joka koskee toimi
tuksen yhteydessä suoritettua rajankäyntiä tai 
tilusvaihtoa taikka niiden suorittamista koske
van vaatimuksen hylkäämistä, jos toimitusinsi
nööri katsoo muutoksenhaun sallimisen kesken 
toimituksen tarkoituksenmukaiseksi. 

Kun toimitusmiesten päätökseen on haettu 
muutosta 1 tai 2 momentin nojalla, ei toimi
tuksessa saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, 
joihin valituksen johdosta annettava päätös 
saattaa vaikuttaa. Maaoikeustuomari voi kui
tenkin toimitusinsinöörin esityksestä ennen va
litusasian ratkaisemista määrätä, että toimitus
ta saadaan jatkaa myös tällaisten toimenpitei
den osalta. 

314 § 
Valitus on tehtävä kirjallisesti, ja valituskir

jelmä on annettava maanmittaustoimistoon vii
meistään kolmantenakymmenentenä päivänä 
siitä, kun toimitus on julistettu päättyneeksi tai 
päätös, johon muutosta haetaan, on annettu. 
Edellä 312 §:n 10 kohdassa mainitussa tapauk
sessa on valitus tehtävä saman ajan kuluessa 
siitä, kun este lakkasi, kuitenkin aina ennen 
kuin valitusaika toimituksessa päättyy. 

Valituskirjelmä voidaan valittajan vastuulla 
toimittaa maanmittaustoimistoon säädetyn 
määräajan kuluessa myös maksettuna postilä
hetyksenä tai lähetin välityksellä. 

314 a § 
Jos maaoikeudelle määräajassa toimitetusta 

valituksesta puuttuu säännöksessä tarkoitettu 
tieto tai liite taikka jos valituskirjelmää ei ole 
allekirjoitettu tai valituksessa on muu puutteel
lisuus, on maaoikeustuomarin varattava valit
tajalle tilaisuus hänelle asetetussa kohtuullises
sa määräajassa poistaa puutteellisuus, jollei se 
ole niin vähäinen, ettei sen poistaminen ole 
tarpeen. 

Jollei valittaja, vaikka hänelle on 1 momen
tin mukaisesti varattu siihen tilaisuus, ole pois
tanut puutteellisuutta ja valitus on niin puut-
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teellinen, ettei asiaa sen perusteella voida rat
kaista, valitus jätetään tutkimatta. 

Erityisestä syystä saadaan asianosaiselle, jon
ka valitus on täydennyksen jälkeenkin 1 mo
mentissa mainituin tavoin puutteellinen, varata 
uusi tilaisuus sen täydentämiseen. 

316 § 
Julistaessaan sellaisen päätöksen, josta toimi

tuksen kestäessä saa erikseen valittaa, on toi
mitusinsinöörin ilmoitettava, miten päätökseen 
tyytymättömän on meneteltävä saadakseen 
päätöksen muutetuksi. Lopettaessaan toimituk
sen toimitusinsinöörin on ilmoitettava muutok
senhakuoikeudesta ja annettava asianosaisille 
yhteisesti valitusosoitus, joka sisältää tiedon 
toimitusmiesten toimenpiteestä ja siitä, miten 
siitä voidaan valittaa. Jos asianosainen pyytää 
itselleen erityistä valitusosoitusta, on toimitus
insinöörin se hänelle annettava. 

318 § 
Jos on selvää, ettei maaoikeuden kansliaan 

saapunut valitus kuulu maaoikeuden käsiteltä
viin, että valitus on tehty liian myöhään, ettei 
edellytyksiä asian alistamiseen ole ollut tai että 
muu oikeudenkäynnin edellytys puuttuu, rat
kaisee asian maaoikeustuomari yksinään. 
Maaoikeustuomarin päätös merkitään asiakir
joihin, jotka palautetaan valittajalle tai aliste
tussa asiassa toimitusinsinöörille. Päätöksestä 
on aina annettava tieto maanmittaustoimistolle 
ja valitusasiassa, jos toimitus on kesken, myös 
toimitusinsinöörille esitettäväksi toimitusko
kouksessa muille asianosaisille, joiden tietoon 
päätös silloin katsotaan saatetuksi. 

320 § 
Maaoikeuden istunnosta tiedotetaan kuulu

tuksella yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla 
leviävässä sanomalehdessä vähintään neljätois
ta päivää ennen istuntoa. Toimitusinsinöörilie 
on maaoikeustuomarin ilmoitettava istunnosta 
virkakirjeellä, joka vähintään neljätoista päivää 
ennen istuntoa on annettu postissa kuljetetta
vaksi. Samalla tavoin on istunnosta ilmoitetta
va valittajalle sekä muulle toimituksen asian
osaiselle, jonka oikeutta valitus koskee tai joka 
on ilmoittamista pyytänyt, jos näiden osoitteet 
ovat tiedossa. 

321 § 
Kun oikeus on säädetyllä tavalla kutsuttu 

koolle, on alistettu asia käsiteltävä asianosaisen 
poissaotosta huolimatta. 

333 § 
Sen, joka ei tyydy maaoikeuden muissa kuin 

332 §:ssä mainituissa asioissa julistamaan pää
tökseen, on ilmoitettava siihen puhevallan me
nettämisen uhalla tyytymättömyyttä joko suul
lisesti tai kirjallisesti maaoikeustuomarille tai 
kirjallisesti maanmittaustoimistolle kahdeksan 
päivän kuluessa päätöksen julistamisesta julis
tamispäivä siihen luettuna. Tyytymättömyyden
ilmoituksen toimittamisessa maaoikeustuoma
rille lähetin välityksellä tai postitse noudate
taan, mitä eräiden asiakirjain lähettämisestä 
tuomioistuimille annetussa laissa (248/65) sää
detään. 

Muutosta on haettava korkeimmalta oikeu
delta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä 
on valittajan tai hänen laillisesti valtuuttaman
sa asiamiehen maaoikeuden päätöksen sekä, 
jos valitusajan pitennystä on myönnetty, siitä 
annetun päätöksen ohella annettava maanmit
taustoimistoon viimeistään kuudentenakymme
nentenä päivänä sen jälkeen, kun maaoikeuden 
päätös julistettiin. Tyytymättömyydenilmoituk
sen ja valituskirjelmän saa valittaja omalla 
vastuullaan toimittaa maanmittaustoimistoon 
maksettuna postilähetyksenä tai lähetin väli
tyksellä. 

334 § 
Joka on tyytymätön maaoikeustuomarin 

päätökseen asiassa, jonka tämä on yksin rat
kaissut ja joka ei koske toimitusmiehen esteel
lisyyttä, saa hakea muutosta korkeimmalta 
oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskir
jelmä on valittajan tai hänen laillisesti valtuut
tamansa asiamiehen puhevallan menettämisen 
uhalla maaoikeustuomarin antaman päätöksen 
ja siihen kuuluvien asiakirjojen kanssa annet
tava maanmittaustoimistoon viimeistään kuu
dentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun 
valittaja sai tiedon maaoikeustuomarin päätök
sestä. Valituskirjelmän toimittamisesta maan
mittaustoimistoon postitse tai lähetin välityk
sellä on vastaavasti voimassa, mitä 333 §:n 2 
momentissa säädetään. 

335 § 
Jos asianosainen, joka on ilmoittanut tyyty

mättömyyttä maaoikeuden päätökseen, valitus
ajan kuluessa näyttää laillisen esteen tai muun 
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erinomaisen syyn, minkä vuoksi hän ei ole 
voinut säädetyssä ajassa tehdä valitustaan, 
maaoikeustuomarin on määrättävä hakemuk
sesta uusi määräaika sitä varten. 

336 § 
Kun valitus maaoikeuden päätöksestä on 

saapunut maanmittaustoimistoon, on sen lähe
tettävä valituskirjat asianomaiselle haastemie
helle, jonka tulee viipymättä ilmoittaa päätök
seen tyytyneille asianosaisille, että valitusasia
kirjat ovat kuukauden ajan heidän nähtävi
nään. Tällainen ilmoitus voidaan tehdä myös 
kuulutuksella, joka on julkaistava siten kuin 
julkisista kuulutuksista säädetään. Asianosais
ten on sillä uhalla, ettei heitä enää asiassa 
kuulla, kuukauden kuluessa valituksesta näin 
tiedon saatuaan annettava sen johdosta selityk
sensä haastemiehelle, jonka on lähetettävä se 
valituskirjain kanssa maanmittaustoimistolle. 

Haastemiehen palautettua valituskirjat seli
tyksineen maanmittaustoimiston on toimitetta
va ne toimitusinsinöörille. Tämän on kuukau
den kuluessa niiden saapumisesta annettava 
lausuntonsa asiasta maanmittaustoimistolle, 
minkä jälkeen maanmittaustoimiston on lähe
tettävä valituskirjat ja tarpeen mukaan asiaa 
koskeva maaoikeuden asiakirjavihko korkeim
malle oikeudelle. 

340 c § 

Joka on tyytymätön 1 momentissa tarkoitet
tuun maanmittaustoimiston päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta maaoikeudelta kirjalli
sella valituksella. Valituskirja on puhevallan 
menettämisen uhalla annettava maanmittaus
toimistoon viimeistään kolmantenakymmenen
tenä päivänä päätöksen tiedoksi saamisesta tai 
toimitettava valittajan vastuulla sinne postitse 
sanotun määräajan kuluessa. Jollei valituksen 
yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päi
vänä sen jälkeen, jona päätös on maanmittaus
toimistosta hänen ilmoittamallaan osoitteella 
varustettuna pantu postiin. 

340d § 
Valtion omistuksessa oleva pakkolunastus

yksikkö tai tila, johon ei kohdistu kiinnityksiä 
ja jolla ei ole osuutta yhteismetsään, voidaan 
liittää valtion metsämaahan. Liittämistä on 

haettava kartasto- ja tietopalvelutoimistolta, 
joka ratkaisee asian. Liittämispäätöksestä on 
tehtävä tarpeelliset merkinnät kiinteistörekiste
riin tai maarekisteriin. Liittämispäätökseen ei 
saa valittamalla hakea muutosta. 

Tilaan tai pakkolunastusyksikköön kohdis
tuneet rasitteet ja niihin verrattavat käyttöoi
keudet jäävät liittämisen jälkeen voimaan, mut
ta sen hyväksi perustetut sanotunlaiset oikeu
det kumoutuvat lukuun ottamatta tierasitetta 
sekä yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) 
tarkoitettua tieoikeutta ja sanotun lain 13 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja oikeuksia. 

Valtion omistama määräala voidaan liittää 
valtion metsämaahan. Liittämisen edellytyksis
tä on voimassa, mitä 1 momentissa säädetään 
tilan liittämisestä. Liittäminen suoritetaan ha
kemuksesta pidettävässä toimituksessa, jossa 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä lohkomisesta 
säädetään. 

Kun 3 momentissa tarkoitettu määräala on 
liitetty valtion metsämaahan, on sen viran
omaisen, jonka hallinnassa valtion metsämaa 
on, 30 päivän kuluessa toimituksen merkitse
misestä kiinteistörekisteriin tai maarekisteriin 
pantava liittämisestä tiedoksiauto kunnan il
moitustaululle kolmen kuukauden ajaksi näh
täville sillä tavoin kuin julkisista kuulutuksista 
säädetään. Lainhuudatuksesta ja kiinteistön
saannon moittimisajasta annetun lain (86/30) 
20 ja 21 §:ssä säädetyt moiteajat alkavat 
mainitun kuulutusajan päättymisestä. 

340 f § 
Samalle omistajalle kuuluvat, samaa tarkoi

tusta palvelevat ja samassa kunnassa sijaitsevat 
pakkolunastusyksiköt voidaan omistajan suos
tumuksella yhdistää kartasto- ja tietopalvelu
toimiston päätöksellä. Kartasto- ja tietopalve
lutoimiston päätökseen ei saa valittamalla ha
kea muutosta. 

Tila, johon ei kohdistu kiinnityksiä ja jolla ei 
ole osuutta yhteismetsään, voidaan liittää sa
malle omistajalle kuuluvaan, samaa tarkoitusta 
palvelevaan ja samassa kunnassa sijaitsevaan 
pakkolunastusyksikköön. Liittämisessä nouda
tetaan muutoin soveltuvin osin, mitä 340 d §:n 
1 ja 2 momentissa säädetään. 

347 § 
Kun yleinen etu vaatii tässä laissa tarkoite

tun toimituksen suorittamista eikä kukaan 
asianosainen hae toimitusta, voi maanmittaus
toimisto antaa määräyksen sellaisen toimituk-
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sen suorittamiseksi. Toimituskustannukset 
maksetaan valtion varoista lopullisena menona. 

348 a § 
Jos toimituksen lopettamisen jälkeen, ennen 

kuin siitä on tehty merkintä maarekisteriin tai 
kiinteistörekisteriin, ilmenee, että toimituksessa 
tehty päätös perustuu selvästi virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen vää
rään lain soveltamiseen, voidaan virheellinen 
päätös poistaa ja ratkaista asia uudelleen (asia
virheen korjaaminen). 

Jos toimituksen lopettamisen jälkeen, ennen 
kuin siitä on tehty merkintä maarekisteriin tai 
kiinteistörekisteriin, ilmenee, että toimituksessa 
on mittaus-, lasku-, kirjoitus- tai merkintävir
he, se on korjattava (kirjoitusvirheen korjaami
nen). 

Jos kirjoitusvirhe on luonteeltaan sellainen, 
että yksinomaan sen korjaaminen johtaisi jon
kun asianosaisen kannalta kohtuuttamaan lop
putulokseen, virhettä ei kuitenkaan saa korjata, 
jollei samalla toimitukseen tehdä virheen kor
jaamisen johdosta tarpeellisia muutoksia. 

348 b § 
Korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta 

päättää toimitusinsinööri omasta aloitteestaan 
tai asianosaisen vaatimuksesta taikka kiinteis
törekisterin tai maarekisterin pitäjän esitykses
tä. 

Toimitusinsinöörin päätökseen, joka koskee 
korjaamisasian käsiteltäväksi ottamista, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992 

348 c § 
Edellä 348 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 

kirjoitusvirheen korjaa toimitusinsinööri. 
Asianosaiselle, jonka oikeuteen korjaamispää
tös vaikuttaa, on ennen päätöksen tekemistä 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Asiavirheen ja 348 a §:n 3 momentissa 
tarkoitetun kirjoitusvirheen korjaaminen käsi
tellään toimituskokouksessa, jossa toimitus 
otetaan uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin 
virheen korjaamiseksi on tarpeen. 

Toimitus voidaan ottaa uudelleen käsiteltä
väksi edellytyksellä, että asianosaiset, joiden 
oikeuteen korjaaminen vaikuttaa, tähän suos
tuvat taikka maaoikeustuomari toimitusinsi
nöörin esityksestä niin määrää. Sellaisen vir
heen korjaamiseksi, joka estää toimituksen 
rekisteröimisen, saadaan toimitus kuitenkin kä
sitellä uudelleen asianosaisten suostumuksetta. 

348 d § 
Jos toimituksesta on valitettu, on korjaamis

asian käsiteltäväksi ottamisesta ilmoitettava 
maaoikeudelle. 

Korjaamisesta on tehtävä merkinnät toimi
tusasiakirjoihin ja lähetettävä tieto sille asian
osaiselle, jonka oikeutta korjaaminen koskee. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Lakia sovelletaan niissä asioissa jotka ote
taan käsiteltäväksi lain voimaantulon jälkeen. 
Lakia sovelletaan menettelyä koskeviita osin 
myös ennen lain voimaantuloa aloitettuihin 
toimituksiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Martti Pura 



22 1992 vp - HE 52 

Liite 

Laki 
jakolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 55 ja 73 §, 89 §:n 2 momentti, 

95 ja 96 §, 106 §:n 2 momentti, 126 §:n 2 ja 3 momentti, 140, 141, 172, 174 ja 189 §, 277 §:n 1 
momentti, 307 §:n 5 momentti, 308 §, 312 §:n 5 kohta ja 326 §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 55 ja 96 §, 126 §:n 2 ja 3 momentti ja 308 § 31 päivänä tammikuuta 
1975 annetussa laissa (52/75), 89 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa 
(594/61) 141 §, 307 §:n 5momentti ja 326 § 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (321/72), 
174 § 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (625/88), 277 §:n 1 momentti 4 päivänä 
heinäkuuta 1975 annetussa laissa (534/75), 

muutetaan 51 §, 52 §:n 1 momentti, 58 §:n 1 ja 2 momentti, 70 §:n 2 ja 3 momentti, 75, 141 
aja 142 §, 175 §:n 1 momentti, 182 §:n 3 momentti, 188, 193, 194 ja 196 §, 211 §:n 2 momentti, 
226, 228, 240, 244 ja 251 §, 256 §:n 3 momentti, 263 ja 264 §, 269 §:n 1 momentti, 275 §:n 2 
momentti, 286 §:n 1 ja 2 momentti, 314 §:n 1 ja 2 momentti, 316 §, 318 §:n 1 momentti, 320 ja 
321 §, 333 §:n 1 ja 2 momentti, 334 ja 335 §, 336 §:n 1 ja 2 momentti, 340 c §:n 4 momentti, 340 
d ja 340 f § sekä 347 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 1 momentti, 58 §:n 1 ja 2 momentti, 75 ja 194 §, 333 §:n 1 
momentti ja 340 c §:n 4 momentti mainitussa 31 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa, 70 
§:n 2 ja 3 momentti, 244 §, 269 §:n 1 momentti, 275 §:n 2 momentti, 286 §:n 1 ja 2 momentti, 
314 §:n 1 ja 2 momentti, 318 §:n 1 momentti, 333 §:n 2 momentti, 334, 340 d ja 340 f § sekä 347 
§:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (509/84), 141 a § ja 175 §:n 1 
momentti 31 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (439/72), 182 §:n 3 momentti mainitussa 
1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa, 188 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1961 
annetussa laissa, 263 § muutettuna mainituilla 2 päivänä toukokuuta 1972 ja 29 päivänä 
kesäkuuta 1984 annetuilla laeilla sekä 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (532/75) sekä 
264, 320 ja 335 § ja 336 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa 
laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 51 a §, 275 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 
päivänä kesäkuuta 1984 annetulla lailla, uusi 3 momentti, 286 §:ään, sellaisena kuin se on 
viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti, 312 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainituilla 2 päivänä toukokuuta 1972 ja 31 päivänä tammikuuta 1975 annetuilla laeilla, uusi 2 
ja 3 momentti ja 340 d §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä kesäkuuta 1984 
annetussa laissa, uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 314 a sekä 348 a-348 d § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

51 § 
Kaikesta, mitä toimituksessa tapahtuu, on 

pidettävä pöytäkirjaa. 

Ehdotus 

51§ 
Toimituksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöy

täkirjaan merkitään asianosaisten vaatimukset 
ja muiden lausumien sisältö, sopimukset, toimi
tusmiesten ratkaisut sekä muut toimituksen kan
nalta merkityksel/iset asiat, jos ne eivät sisälly 
muuhun toimituksen asiakirjaan. Pöytäkirjan ja 
muut toimituksessa laaditut asiakirjat allekir
joittaa toimitusinsinööri. 

51 a § 
Asianosaisilie on toimituksessa esitettävä teh

dyt ratkaisut ja sopimukset. 
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Voimassa oleva laki 

52§ 
Asianosaisten jaon yhteydessä tekemä sopi

mus on ollakseen pätevä asianosaisten tai 
heidän toimituskokouksessa yksimielisesti valit
semiensa henkilöiden allekirjoitettava taikka 
asianosaisten toimituskokouksessa hyväksyttä
vä. Hyväksymisestä on tehtävä merkintä pöytä
kirjaan. Sopimus on otettava pöytäkirjaan tai 
sen liitteeksi. 

55§ 
Jos saapuvilla olevat asianomaiset hyväksyvät 

toimitusmiesten päätöksen asiassa, joka muutoin 
olisi alistettava maaoikeuden ratkaistavaksi, on 
tällaisesta hyväksymisestä tehtävä merkintä 
pöytäkirjaan. 

58§ 
Jollei toimitusta ole tiedotettu aloitettavaksi 

ja hakija kirjallisesti ilmoittaa maanmittaustoi
mistolle peruuttavansa hakemuksensa, tulee 
maanmittaustoimiston peruuttaa antamansa 
toimitusmääräys. Sellaista toimitusta, johon 
määräys on annettu asianosaisen sitä hakemat
ta, ei saa peruuttaa ilman maanmittaushallituk
sen lupaa. 

Jos toimituksen hakija jäi saapumatta alku
kokoukseen laillista estettä ilmoittamatta tai 
alkukokouksessa pyytää, ettei toimitusta suori
tettaisi, on toimitus jätettävä sikseen, jollei 
kukaan sellainen asianosainen, joka olisi voinut 
itse panna toimituksen vireille, vaadi sen suo
rittamista. 

Ehdotus 

Pöytäkirjan ja muiden toimitusta koskevien 
asiakirjojen on oltava asianosaisten saatavilla 
14 päivän kuluessa toimituksen lopettamispäi
västä lukien, jos asianosainen sitä pyytää toimi
tuksessa tai edellä mainitussa määräajassa 
pyynnöstä lukien, jos pyyntö esitetään toimituk
sen lopettamisen jälkeen. 

Jos toimitusmiesten päätöksestä saa erikseen 
valittaa toimituksen kestäessä tai jos päätös on 
alistettava maaoikeuden tutkittavaksi, on pöy
täkirjan ja muiden asiakirjojen päätöstä koske
viita osin oltava asianosaisten saatavilla 14 
päivän kuluessa päätöksen antamisesta lukien. 

52§ 
Asianosaisten jaon yhteydessä tekemä sopi

mus on ollakseen pätevä asianosaisten tai 
heidän toimituskokouksessa yksimielisesti valit
semiensa henkilöiden allekirjoitettava taikka 
asianosaisten toimituskokouksessa hyväksyttä
vä. 

55§ 
(kumotaan) 

58§ 
Jollei toimitusta ole tiedotettu aloitettavaksi 

ja hakija kirjallisesti ilmoittaa peruuttavansa
hakemuksensa, tulee maanmittaustoimiston pe
ruuttaa antamansa toimitusmääräys. Toimitus
määräys sellaiseen toimitukseen, johon määräys 
on annettu hakemuksetta viranomaisen aloit
teesta, peruutetaan saman viranomaisen esityk
sestä. 

Jos toimituksen hakija alkukokouksessa pyy
tää, ettei toimitusta suoriteta, on toimitus 
jätettävä sikseen, jollei kukaan sellainen asian
osainen, joka olisi voinut itse panna toimituk
sen vireille, vaadi sen suorittamista. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

70§ 

Milloin toimitus koskee tilojen yhteistä 
aluetta taikka kahden tai useamman yhteisesti 
omistamaa kiinteistöä eikä toimituksessa ole 
kysymys alueen tai kiinteistön jaosta, saadaan 
kutsukirje sen osalta toimittaa yhdelle osak
kaista tai omistajista taikka yhteisen alueen 
hallintoa varten asetetulle toimitsijalle, uskotulle 
miehelle tai asiamiehelle taikka hallintoa hoita
van toimikunnan tai hoitokunnan jäsenelle. 

Toimituksen alkukokouksessa tiedottaminen 
katsotaan asianmukaisesti suoritetuksi, jos 
edellä tarkoitettu kirje on annettu vähintään 14 
päivää ennen kokousta kirjattuna kirjeenä pos
tin kuljetettavaksi tai kuulutus julkaistu vähin
tään 14 päivää ennen kokousta. 

73 § 
Kun toimitus koskee valtion tai seurakunnan 

omistamaa tai hallitsemaa tilaa taikka maa- tai 
vesialuetta, on toimitusinsinöörin vähintään kah
ta viikkoa ennen ilmoitettava toimituksen alka
misen aika ja paikka sille viranomaiselle, jonka 
hoidossa tai valvonnassa olevaa tilaa tai aluetta 
toimitus koskee. 

75 § 
Kun toimituksesta on tiedotettu siten kuin 

edellä on säädetty, ei asianosaisen tai julkisen 
asiamiehen poissaolo estä toimituksen suoritta
mista, ellei 58 §:n 2 momentista muuta johdu. 

Jos toimitus koskee usean yhdessä omistamaa 
kiinteistöä tai määräalaa, eikä toimituksessa ole 
kysymys kiinteistön jaosta, riittää, että kutsu
kirje toimitetaan yhdelle omistajista. Jos toimi
tus koskee yhteistä aluetta, eikä kysymys ole 
sen jakamisesta tai 231 §:n 1 momentin 1, 2 tai 
3 kohdassa tarkoitetusta jaon täydentämisestä, 
kutsukirje toimitetaan osakaskunnalle noudat
taen, mitä yhteisaluelain (758/89) 26 §:ssä sää
detään. 

Toimituksen alkukokouksesta tiedottaminen 
katsotaan asianmukaisesti suoritetuksi, jos 
edellä tarkoitettu kirje on vähintään 14 päivää 
ennen kokousta annettu postin kuljetettavaksi 
tai muulla tavoin toimitettu asianosaiselle taik
ka kuulutus julkaistu vähintään 14 päivää 
ennen kokousta. 

73 § 
(kumotaan) 

75 § 
Kun toimituksesta on tiedotettu siten kuin 

edellä säädetään, ei asianosaisen poissaolo estä 
toimituksen suorittamista. 

89 § 

Jos jaettava alue kuitenkin rajoittuu vähäar- (2 mom. kumotaan) 
voiseen yhteiseen vesijättöön tai vesialueeseen ja 
rajankäynnin suorittaminen tältä osin siitä joh-
tuvat kustannukset huomioon ottaen ei olisi 
tarkoituksenmukaista, ei sitä ole tarpeen suorit-
taa, jollei rajan paikasta ole riitaa. 

95 § 
Valitus päätöksestä, jolla piirirajankäynti on 

julistettu tarpeettomaksi, älköön estäkö toimi
tuksen jatkamista. 

96§ 
Ennen kuin piirirajankäynnistä tai tilusvaih

dosta johtunut riitaisuus on lainvoimaisesti rat
kaistu, eivät toimitusmiehet saa tehdä päätöstä 

95 § 
(kumotaan) 

96§ 
(kumotaan) 
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jyvityksestä, nautintaselitelmästä, jakoperus
teesta eikä jakoehdotuksesta. 

Tilojen halkomista tarkoittavan uusjaon, eril
lisen yhteisen alueen jaon ja halkomisen yhtey
dessä suoritettava piirirajankäynti ja vapaaeh
toinen tilusvaihto voidaan kuitenkin saattaa 
loppuun samalla kertaa muun toimituksen kans
sa, mikäli saapuvilla olevat asianosaiset siihen 
suostuvat. Jos näin suoritetusta piirirajankäyn
nistä tai tilusvaihdosta valitetaan ja oikeus 
määrää sitä muutettavaksi, sovelletaan vastaa
vasti, mitä 244 §:ssä on säädetty menettelystä 
silloin, kun maanmittaustoimituksessa havaittu 
virhe tulee korjattavaksi. 

106 § 

Nautintaselitelmä on esitettävä asianasaisille 
ja toimitusmiesten allekirjoitettava. 

Ehdotus 

106 § 

(2 mom. kumotaan) 

126 § 

Tilan palstojen luku on rajoitettava kolmeen 
tai, jos erityiset syyt vaativat, kuuteen. Välttä
mättömien syiden vaatiessa voidaan palstojen 
luku määrätä suuremmaksikin, jolloin on nou
datettava 140 §:n ja 307 §:n 4 momentin sään
nöksiä. 

Eri palstoiksi ei lueta yhteistä tai jonkin tilan 
erityistä tarvetta varten erotettua aluetta eikä 
pieniä saaria. Eri palstoiksi ei myöskään lueta 
kapean vesiväylän, rautatien tai yleisen tien 
toisistaan erottamia tiluksia, jos niiden välillä on 
tarkoituksenmukainen kulkuyhteys. 

140 § 
Jos toimitusmiehet ovat 126 §:n 2 momentin 

perusteella maaranneet tilalle annettavaksi 
useampia kuin kuusi palstaa ja asianosaiset ovat 
jakoehdotuksen hyväksyneet, on asia alistettava 
maanmittauskonttorin ratkaistavaksi. M aanmit
tauskonttorin päätökseen ei saa hakea muutosta. 

141 § 
Maanmittauskonttori voi, havaitessaan sen 

tarpeelliseksi, määrätä, että jakoehdotus on 
ennen sen esittämistä asianasaisille alistettava 
maanmittauskonttorin tarkastettavaksi. 

4 311000T 

(2 ja 3 mom. kumotaan) 

140 § 
(kumotaan) 

141 § 
(kumotaan) 

25 
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141 a § 
Kun uusjaossa jakoehdotus on hyväksytty 

tai vaatimus sen muuttamisesta lainvoimaisesti 
ratkaistu, tulee toimitusinsinöörin lähettää toi
mituksen asiakirjat maanmittauskonttoriin tältä 
osin tarvittaessa tarkastettaviksi sekä maarekis
teriin merkittäviksi. 

142 § 
Kun jakoehdotus on asianmukaisesti hyväk

sytty tai vaatimus sen muuttamisesta on lain
voimaisesti ratkaistu, on jakorajat käytävä ja 
pyykitettävä. 

172 § 
Loppukokouksessa on toimitusinsinöörin pi

dettävä asianosaisten nähtävinä toimituksen 
kartta ja asiakirjat sekä annettava asianosaisille 
näiden pyytämiä tietoja jaosta ja sen suoritta
misesta. Asianosaisilla on myös oikeus karttojen 
ja asiakirjojen perusteella tehdä niistä muistiin
panoja. 

174 § 
Ennen kuin toimitus, jota ei ole saatettu 

maaoikeuden tutkittavaksi, merkitään maarekis
teriin, maanmittauskonttorin on tarkastettava, 
että toimitus täyttää tilajärjestelmän ja rekiste
rilaitoksen selvyydelle ja luotettavuudelle asetet
tavat vaatimukset. 

Jollei toimitusta tarkastuksessa hyväksytä, 
maanmittuaskonttorin on palautettava se toimi
tusinsinöörille korjattavaksi. 

175 § 
Kun toimitus on tarkastuksessa hyväksytty, 

on se merkittävä maarekisteriin. Toimitus on 
lainvoimainen, kun tällainen merkitseminen on 
tapahtunut. 

Ehdotus 

141 a § 
Kun uusjaossa jakoehdotus on hyväksytty 

tai vaatimus sen muuttamisesta lainvoimaisesti 
ratkaistu, merkitään se tältä osin maarekiste
riin tai kiinteistörekisteriin. 

142 § 
Kun jakoehdotus on hyväksytty tai vaatimus 

sen muuttamisesta on lainvoimaisesti ratkaistu, 
on jakorajat käytävä. 

Raja on täsmällisesti määrättävä ja merkit
tävä pysyvästi maastoon. Rajan paikka voidaan 
kuitenkin jättää maastoon merkitsemättä ase
makaava- ja rakennuskaava-alueella sekä erityi
sestä syystä muuallakin, jos merkitseminen ei 
ole tarpeen kiinteistöjaotuksen selvyyden vuoksi 
eikä tilan omistaja vaadi merkitsemistä. Myös 
selvä luonnollinen raja voidaan jättää maastoon 
merkitsemättä. 

172 § 
(kumotaan) 

174 § 
(kumotaan) 

175 § 
Toimitus, josta ei ole valitettu, merkitään 

maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin valitus
ajan päätyttyä. Toimitus on lainvoimainen, 
kun tällainen merkitseminen on tapahtunut. 
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182 § 

Kun lohkomaila erotetaan kahdesta tai 
useammasta tilasta muu alue kuin koskialue, 
tulee lohkomiseen olla kiinnityksen haltijan 
kirjallinen suostumus. Jos eroteltavan yhteisen 
alueen summittain laskettu jyvitysarvo vastaa 
enintään kolmea prosenttia niiden tilojen yh
teenlasketusta summittaisesta jyvitysarvosta, 
joista erottaminen tapahtuu, tai jos tiloja rasit
tavat yhteiset kiinnitykset taikka vain yhteen 
tilaan on vahvistettu kiinnitys, ei kiinnityksen 
haltijan suostumus kuitenkaan ole tarpeen. 
Myöskään silloin, kun erotettava yhteinen alue 
on luovutettu eräistä yhteisistä alueista ja niihin 
verrattavista etuuksista annetussa laissa (204/ 
40) säädetyssä järjestyksessä, ei kiinnityksen 
haltijan suostumus ole tarpeen. 

188 § 
Lohkomisessa on käytävä ja pyykitettävä 

lohottavan alueen raja, jollei sellaisena ole selvä 
luonnollinen raja tai jollei alue ole erillinen 
pyykitetty palsta. Rajankäynti on toimitettava 
maanomistajan osoituksen tai, jos määräala on 
1uovutettu, luovutuskirjan ja muun saatavissa 
olevan selvityksen mukaan. 

Jos erotettavan alueen rajana on tilan piiri
raja, jonka paikka on epävarma, on tämä 
säädetyssä järjestyksessä käytävä, mikäli 89 §:n 
2 momentista ei muuta johdu. 

189 § 
Lohkomalla muodostettavaan uuteen tilaan ei 

saa kuulua useampaa kuin kolme palstaa, pieniä 
saaria ja tilan erityistä tarvetta varten erotettua 
aluetta lukuun ottamatta. Kuitenkin voidaan, jos 
erityiset syyt niin vaativat ja tilusten sopiva 
sijoitus sen sallii, uuteen tilaan lukea enintään 
viisi palstaa. 

193 § 
Lohkomisessa on laadittava, paitsi karttaa ja 

pöytäkirjaa, myös lohkomiskirja, joka osoittaa, 
miten lohkominen on toimitettu. Tarpeen mu
kaan on myös laadittava nautintaselitelmä sekä 
arviokirja korvauksista ja siirtokustannuksista. 

194 § 
Mitä jakotoimitusten osalta on säädetty yh

teisten palstojen erottamisesta, rasitteista, rajo-

Kun lohkomaila erotetaan kahdesta tai 
useammasta tilasta muu alue kuin koskialue, 
tulee lohkomiseen olla kiinnityksen haltijan 
kirjallinen suostumus. Jos tiloja rasittavat yh
teiset kiinnitykset taikka vain yhteen tilaan on 
vahvistettu kiinnitys, ei kiinnityksen haltijan 
suostumus kuitenkaan ole tarpeen. Myöskään 
silloin, kun erotettava alue on yhteinen alue tai 
osa siitä, ei kiinnityksen haltijan suostumus ole 
tarpeen. 

188 § 
Lohkomisessa on käytävä lohottavan alueen 

raja. Rajan paikka on määrättävä maanomista
jan osoituksen tai, jos määräala on luovutettu, 
luovutuskirjan ja muun saatavissa olevan sel
vityksen mukaan. 

Jos erotettavan alueen rajana on tilan piiri
raja, jonka paikka on epävarma, on tämä 
säädetyssä järjestyksessä käytävä. 

189 § 
(kumotaan) 

193 § 
Lohkomisessa laaditaan pöytäkirja sekä tar

peen mukaan kartta ja lohkomiskirja. 
Pöytäkirjassa tai lohkomiskirjassa on esitet

tävä, miten lohkomisessa tilat on muodostettu. 

194 § 
Mitä jakotoimitusten osalta on säädetty yh

teisten palstojen erottamisesta, rasitteista, rajo-
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jen käymisestä ja pyykittämisestä sekä siirto
kustannuksista, tileistä, toimituksen lopettami
sesta, valitusosoituksen antamisesta, toimituk
sen tarkastamisesta ja menettelystä yleensä, on 
sovellettava myös lohkomiseen, mikäli toisin ei 
ole säädetty. 

196 § 
Sellainen lohkomistoimitus, jonka kaikki 

asianosaiset ovat allekirjoituksillaan hyväksy
neet, voidaan tarkastaa ja merkitä maarekiste
riin valitusajan päättymistä odottamatta. 

Ehdotus 

jen käymisestä ja pyykittämisestä sekä siirto
kustannuksista, tileistä, toimituksen lopettami
sesta, valitusosoituksen antamisesta ja menet
telystä yleensä, on sovellettava myös lohkomi
seen, mikäli toisin ei säädetä. 

196 § 
Sellainen lohkomistoimitus, jonka kaikki 

asianosaiset ovat allekirjoituksillaan hyväksy
neet, voidaan merkitä maarekisteriin tai kiin
teistörekisteriin valitusajan päättymistä odotta
matta. 

211 § 

Tilusvaihdon toimittamisen edellytyksenä on 
myös, että toimituksessa voidaan noudattaa 
tämän lain yleisiä säännöksiä palstojen luvusta 
ja muodosta sekä teiden, ojien ynnä muusta 
tilusten tarkoituksenmukaisen käytön järjeste
lystä. 

226 § 
Raja on käytävä ja merkittävä niin, että sen 

paikka tulee selvästi osoitetuksi. Rajamerkkien 
tulee olla kestäviä. 

228 § 
Mitä on säädetty jakotoimituksissa nouda

tettavasta menettelystä, sovelletaan, mikäli toi
sin ei ole säädetty, myös rajankäyntiin. Niin 
ikään on rajankäynnissä noudatettava, mitä 
216 §:n 2 momentissa säädetään. 

240 § 
Muodostettaessa tilaksi erillistä aluetta, joka 

ei ennestään kuulu tilaan eikä ole erillinen 
vesijättö, on noudatettava, jollei muualla ole 
toisin säädetty, 256 §:n säännöksiä. Sama on 
voimassa tällaisen alueen liittämisestä ennes
tään olevaan tilaan. 

244 § 
Jos maanmittaustoimituksessa sattunut virhe 

määrätään korjattavaksi tarkastuksen tai vali
tuksen johdosta taikka oikaistavaksi 286 §:ssä 
tarkoitetussa toimituksessa mutta korjaamises-

Tilusvaihdon toimittamisen edellytyksenä on 
myös, että toimituksessa voidaan noudattaa 
tämän lain yleisiä säännöksiä tilusten tarkoi
tuksenmukaisen käytön järjestelystä. 

226 § 
Raja on käytävä niin, että sen paikka tulee 

selvästi osoitetuksi. 

228 § 
Mitä säädetään jakotoimituksissa noudatet

tavasta menettelystä, sovelletaan, mikäli toisin 
ei säädetään, myös rajankäyntiin. Rajankäynnin 
toimitusmiesten osalta kuitenkin noudatetaan, 
mitä lohkomisen toimitusmiehistä säädetään. 
Niin ikään on rajankäynnissä noudatettava, 
mitä 216 §:n 2 momentissa säädetään. 

240 § 
Muodostettaessa tilaksi erillistä aluetta, joka 

ei ennestään kuulu tilaan eikä ole erillinen 
vesijättö, on noudatettava, jollei muualla toisin 
säädetä, 184 ja 256 §:n säännöksiä. Sama on 
voimassa tällaisen alueen liittämisestä ennes
tään olevaan tilaan. Muodostettavan tilan tulee 
kokonaan sijaita samassa kunnassa. 

244 § 
Jos maanmittaustoimituksessa sattunut virhe 

määrätään korjattavaksi valituksen johdosta 
tai oikaistavaksi 286 §:ssä tarkoitetussa toimi
tuksessa taikka otetaan korjattavaksi 
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ta tai oikaisusta toimitusta muuttamalla aiheu
tuisi sellaisia kustannuksia ja haittoja, jotka 
eivät ilmeisesti olisi oikeassa suhteessa siitä 
koituvaan hyötyyn, voidaan virheen korjaami
sen tai oikaisun sijasta toimituksessa määrätä 
suoritettavaksi rahavastike. 

251 § 
Tilan, joka vesijätöstä muodostetaan, tulee 

kokonaan sijaita saman kunnan alueella. Siihen 
saa kuulua pieniä saaria lukuun ottamatta 
enintään niin monta palstaa kuin jaossa muo
dostettavaan tilaan. 

256 § 

Toimituksen toimitusmiehistä, sen lopettami
sesta, valitusosoituksen antamisesta sekä toimi
tuksen tarkastamisesta ja merkitsemisestä maa
rekisteriin on voimassa, mitä lohkomisesta on 
vastaavissa kohdin säädetty. 

263 § 
Toimituksen osakas on, jollei muualla ole 

toisin säädetty, velvollinen toimituksessa kus
tantamaan: 

1) apumiehille, uskotuille miehille, asiantun
tijoille sekä toimitsijoille suoritettavat palkkiot, 
päivärahat ja matkakustannusten korvaukset; 

2) menot niiden asiakirjojen hankkimisesta, 
jotka sen mukaan kuin siitä asetuksella sääde
tään on esitettävä toimitusta haettaessa, sikäli 
kuin asiakirjojen hankkimisesta aiheutuneet 
menot eivät sisälly 2 momentissa tarkoitettuun 
maanmittausmaksuun; 

3) toimitusta varten kokous- ja työhuoneen; 

4) toimitusinsinöörin ja hänen apulaistensa 
sekä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
kuljetukset toimitusalueella; 

5) rajan merkitsemisestä ja kartoituslinjoista 
aiheutuvat menot; sekä 

6) ilmakuvien avulla tapahtuvaa tiluskartoi
tusta varten tehtävistä maastomerkinnöistä ai
heutuvat menot. 

Maanmittaustoimituksista valtiolle perittä
västä maanmittausmaksusta on säädetty erik
seen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja menoja ja 
2 momentissa tarkoitettua maanmittausmaksua 
sanotaan tässä laissa toimituskustannuksiksi. 

Ehdotus 

348 c §:n 2 momentissa tarkoitetussa toimitus
kokouksessa, mutta korjaamisesta tai oikaisus
ta toimitusta muuttamalla aiheutuisi sellaisia 
kustannuksia ja haittoja, jotka eivät ilmeisesti 
olisi oikeassa suhteessa siitä koituvaan hyö
tyyn, voidaan virheen korjaamisen tai oikaisun 
sijasta toimituksessa määrätä suoritettavaksi 
rahavastike. 

251 § 
Vesijätöstä muodostettavan tilan tulee koko

naan sijaita samassa kunnassa. 

256 § 

Toimituksen toimitusmiehistä, sen lopettami
sesta, valitusosoituksen antamisesta sekä toimi
tuksen merkitsemisestä maarekisteriin tai kiin
teistörekisteriin on voimassa, mitä lohkomises
ta on vastaavissa kohdin säädetty. 

263 § 
Toimituskustannuksiin kuuluvat toimitusme

not ja maanmittausmaksu. 
Toimitusmenoja ovat: 
1) apumiesten, uskottujen miesten, 50 §:n 1 

momentissa tarkoitettujen asiantuntijoiden sekä 
toimitsijoiden käyttämisestä aiheutuvat palk
kiot, korvaukset ja kustannukset; 

2) rajan merkitsemistä ja muita maastotöitä 
varten tarpeellisten tarvikkeiden ja työvälineiden 
hankkimisesta ja käytöstä aiheutuvat korvauk
set ja kustannukset; 

3) kokous- ja työtilojen käytöstä aiheutuvat 
menot; sekä 

4) muut edellisiin verrattavat toimituksen 
suorittamisesta johtuvat korvaukset ja kustan
nukset, jotka eivät kuulu maanmittausmaksuun. 

Toimitusmenot on asianosaisten maksettava, 
jollei muualla toisin säädetä. Jos toimituksen 
asianosainen ei hanki tai suorita, mitä hänen 
velvollisuudekseen säädetään 346 §:ssä, ja toi
mitusinsinööri hankkii tai suorittaa ne hänen 
puolestaan, maksetaan tästä aiheutuvat menot 
etukäteen valtion tai, milloin toimitusinsinöörinä 
on kiinteistöinsinööri, kunnan varoista sitä mu
kaa kuin niitä aiheutuu. Maksetut toimitusme
not peritään valtiolle tai kunnalle takaisin 
maanmittausmaksun perimisen yhteydessä nou-
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264 § 
Uskotuille miehille maksettavan palkkion 

sekä matkakustannusten korvauksen ja päivä
rahan määräämisperusteet vahvistaa maanmit
taushallitus maanmittauskonttorin esityksestä. 

269 § 
Rajankäynnin toimituskustannuksiin ottavat 

rajanaapurit osaa, mikäli he eivät toisin sovi, 
kumpikin puoliksi tai, jos useat tilat sattuvat 
käytyyn rajaan, kukin tilansa käydyn rajan 
pituuden mukaan. Jollei kustannusten jakami
sesta ole sovittu ja osallistuminen kustannuk
siin olisi, ottaen huomioon rajankäynnissä suo
ritetut toimenpiteet, jonkun rajanaapurin osal
ta kohtuutonta, ei tämä ole velvollinen osaliis
Iistumaan niihin. 

Ehdotus 

dattaen maanmittausmaksun perimistä koskevia 
säännöksiä. 

Maanmittausmaksusta säädetään erikseen. 

264 § 
Uskotulle miehelle maksetaan palkkiota ja 

korvauksia saman perusteen mukaisesti kuin 
kunnan luottamushenkilölle. 

269 § 
Rajankäynnin toimituskustannuksiin ottavat 

rajanaapurit osaa, mikäli he eivät toisin sovi, 
kumpikin puoliksi tai, jos useat tilat sattuvat 
käytyyn rajaan, kukin tilansa käydyn rajan 
pituuden mukaan. Jollei kustannusten jakami
sesta ole sovittu ja osallistuminen kustannuk
siin olisi, ottaen huomioon rajankäynnissä suo
ritetut toimenpiteet, jonkun rajanaapurin osal
ta kohtuutonta, ei tämä ole velvollinen osallis
tumaan niihin. Poiketen siitä, mitä edellä on 
sanottu, rajanaapurit eivät kuitenkaan ole ilman 
erityistä syytä velvollisia ottamaan osaa lohko
misen tai halkomisen yhteydessä suoritetun ra
jankäynnin toimituskustannuksiin. 

275 § 

Jos toimitus on palautettu toimituksessa 
tapahtuneen virheellisen menettelyn johdosta 
uuteen käsittelyyn korjattavaksi, suoritetaan 
uudesta käsittelystä aiheutuvat 263 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetut kustannukset valtion va
roista. 

277 § 
Jos toimituksen osakas ei voi hankkia tai 

suorittaa, mitä hänen velvollisuudekseen 
346 §:ssä on säädetty, on toimitusinsinööri/lä 
oikeus se hankkia tai suorittaa. Tästä aiheutu-

Sen lisäksi, mitä muualla säädetään toimitus
kustannusten suorittamisesta valtion varoista, 
maksetaan toimituksessa, josta ei määrätä 
maanmittausmaksua, toimitusmenot lopullisesti 
valtion tai, jos toimitusinsinöörinä on kiinteis
töinsinööri, kunnan varoista. Jos maanmittaus
maksu peritään alennettuna muussa kuin maan
mittausmaksusta annetun lain 4 §:n 3 momen
tissa tarkoitetussa tapauksessa tai jos maanmit
tausmaksu jätetään joltakin osin määräämättä, 
maksetaan toimitusmenot lopullisesti valtion tai 
kunnan varoista samassa suhteessa kuin maan
mittausmaksu. 

Jos toimitusmääräys peruutetaan hakijan 
pyynnöstä, hakijan on suoritettava hakemuksen 
perusteella tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet 
kustannukset. 

277 § 
(1 mom. kumotaan) 
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vat menot samoin kuin 346 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen työsuhteessa valtioon olevien mit
tamiesten käyttämisestä aiheutuneet kustannuk
set maksetaan etukäteen valtion varoista ja ne 
peritään maksuvelvollisilta takaisin valtiolle täy
simääräisinä. Perimisestä on voimassa, mitä 2 
momentissa säädetään. 

Ehdotus 

286 § 
Jos rekisteröidyn toimituksen suorittamisessa 

on tapahtunut mittaus- tai laskuvirhe taikka 
asianosaisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin vai
kuttanut kirjoitus- tai merkintävirhe eikä vir
hettä ole pidettävä vähäisenä, voi maanmit
tauskonttori asianosaisen hakemuksesta tai 
omasta aloitteestaan määrätä suoritettavaksi 
virheen oikaisemista tarkoittavan toimituksen. 
Oikaisutoimituksen kustannukset maksetaan 
valtion varoista ja siitä on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä jaon täydentämisestä on 
säädetty. Virheen oikaisua on haettava tai 
maanmittauskonttorin on pantava se omasta 
aloitteestaan vireille viiden vuoden kuluessa 
toimituksen rekisteröimisestä. 

Jos rekisteröidyn toimituksen asiakirjoissa on 
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu kirjoitus-, 
merkintä tai laskuvirhe taikka jos maarekiste
riin tehty merkintä on virheellinen tai puutteelli
nen voi maanmittauskonttori päätöksellään oi
kaista sen varattuaan tarvittaessa niille, joiden 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin oikaisu voi vai
kuttaa, mahdollisuuden tulla kuulluiksi. 

Jos rekisteröidyn toimituksen suorittamisessa 
on tapahtunut mittaus- tai laskuvirhe taikka 
asianosaisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin vai
kuttanut kirjoitus- tai merkintävirhe eikä vir
hettä ole pidettävä vähäisenä, voi maanmittaus
toimisto asianosaisen hakemuksesta taikka 
kiinteistörekisterin tai maarekisterin pitäjän esi
tyksestä määrätä suoritettavaksi virheen oikai
semista tarkoittavan toimituksen. Oikaisutoi
mituksen kustannukset maksetaan valtion va
roista ja siitä on muutoin sovelutuvin osin 
voimassa, mitä jaon täydentämisestä on säädet
ty. Virheen oikaisua on haettava taikka kiin
teistörekisterin tai maarekisterin pitäjän on 
tehtävä esitys oikaisutoimituksen suorittamises
ta viiden vuoden kuluessa toimituksen rekiste
röimisestä. 

Jos rekisteröidyn toimituksen asiakirjoissa on 
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu kirjoitus-, 
merkintä- tai laskuvirhe, voi kiinteistörekisterin 
tai maarekisterin pitäjä päätöksellään oikaista 
sen varattuaan niille, joiden oikeuksiin tai vel
vollisuuksiin oikaisu vaikuttaa, mahdollisuuden 
tulla kuulluiksi. 

Maarekisterissä olevan virheellisen tai puut
teellisen tiedon korjaamiseen sekä rekisteristä 
puuttuvan tiedon lisäämiseen sovelletaan, mitä 
siitä kiinteistörekisterilaissa ( 392/85) kiinteistö
rekisterin osalta säädetään tai määrätään. 

307 § 

Jos toimitusmiehet 126 §:n 2 momentin perus- (5 mom. kumotaan) 
teella ovat määränneet tilalle annettavaksi 
useampia kuin kuusi palstaa, on maaoikeuden, 
kun toimitus 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaan 
joutuu sen tutkittavaksi, käsiteltävä myös kysy-
mys palstojen luvusta. 
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308 § 
Toimitusmiesten 231 §:ssä tarkoitetussa jaon 

täydentämisessä toimituksen edellytyksistä ja 
laajuudesta tekemä päätös, jota asianosainen ei 
ole hyväksynyt, on toimitusinsinöörin alistettava 
maaoikeuden tutkittavaksi, paitsi jos toimitus on 
määrätty jätettäväksi sikseen. 

Ehdotus 

308 § 
(kumotaan) 

312 § 

Asianosainen, joka on tyytymätön toimitus
miesten ennen toimituksen lopettamista teke
mään päätökseen tai suorittamaan toimenpitee
seen, saa hakea siihen muutosta toimituksen 
kestäessä erikseen valittamalla, kun päätös tai 
toimenpide koskee: 

5) jaon yhteydessä toimitettua piirirajankäyn- (1 mom. 5 kohta kumotaan) 
tiä ja tilusvaihtoa tai niiden tarpeettomaksi 
julistamista; 

314 § 
Valitus on tehtävä kirjallisesti, ja valituskir

jelmä on annettava maanmittauskonttoriin vii
meistään kolmantenakymmenentenä päivänä 
siitä, kun toimitus on julistettu päättyneeksi tai 
päätös, johon muutosta haetaan, on annettu. 
Edellä 312 §:n 10 kohdassa mainitussa tapauk
sessa on valitus tehtävä saman ajan kuluessa 
siitä, kun este lakkasi, kuitenkin aina ennen 
kuin valitusaika toimituksessa päättyy. 

Valituskirjelmä voidaan valittajan vastuulla 
toimittaa maanmitta uskon ttoriin säädetyn 
määräajan kuluessa myös maksettuna postilä
hetyksenä tai lähetin välityksellä. 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta myös ratkaisuun, joka koskee toimi
tuksen yhteydessä suoritettua rajankäyntiä tai 
tilusvaihtoa taikka niiden suorittamista koske
van vaatimuksen hylkäämistä, jos toimitusinsi
nööri katsoo muutoksenhaun sallimisen kesken 
toimituksen tarkoituksenmukaiseksi. 

Kun toimitusmiesten päätökseen on haettu 
muutosta 1 tai 2 momentin nojalla, ei toimituk
sessa saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, joihin 
valituksen johdosta annettava päätös saattaa 
vaikuttaa. Maaoikeustuomari voi kuitenkin toi
mitusinsinöörin esityksestä ennen valitusasian 
ratkaisemista määrätä, että toimitusta saadaan 
jatkaa myös tällaisten toimenpiteiden osalta. 

314 § 
Valitus on tehtävä kirjallisesti, ja valituskir

jelmä on annettava maanmittaustoimistoon vii
meistään kolmantenakymmenentenä päivänä 
siitä, kun toimitus on julistettu päättyneeksi tai 
päätös, johon muutosta haetaan, on annettu. 
Edellä 312 §:n 10 kohdassa mainitussa tapauk
sessa on valitus tehtävä saman ajan kuluessa 
siitä, kun este lakkasi, kuitenkin aina ennen 
kuin valitusaika toimituksessa päättyy. 

Valituskirjelmä voidaan valittajan vastuulla 
toimittaa maanmittaustoimistoon säädetyn 
määräajan kuluessa myös maksettuna postilä
hetyksenä tai lähetin välityksellä. 
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316 § 
Julistaessaan sellaisen päätöksen, josta toimi

tuksen kestäessä saa erikseen valittaa, on toi
mitusinsinöörin ilmoitettava, miten päätökseen 
tyytymättömän on meneteltävä saadakseen 
päätöksen muutetuksi. Lopettaessaan toimituk
sen on toimitusinsinöörin luettava ja asianasai
sille yhteisesti annettava valitusosoitus, joka 
sisältää tiedon toimitusmiesten toimenpiteestä 
ja siitä, miten siitä on valitettava, sekäjulkisista 
asiamiehistä, milloin niitä on ollut. Jos asian
osainen pyytää itselleen erityistä valitusosoitus
ta, on toimitusinsinöörin se hänelle annettava. 

318 § 
Jos on selvää, ettei maaoikeuden kansliaan 

saapunut valitus kuulu maaoikeuden käsiteltä
viin, että valitus on tehty liian myöhään, ettei 
edellytyksiä asian alistamiseen ole ollut tai että 
muu oikeudenkäynnin edellytys puuttuu, rat
kaisee asian maaoikeustuomari yksinään. 
Maaoikeustuomarin päätös merkitään asiakir
joihin, jotka palautetaan valittajalle tai aliste
tussa asiassa toimitusinsinöörille. Päätöksestä 
on aina annettava tieto maanmittauskonttorille 
ja valitusasiassa, jos toimitus on kesken, myös 
toimitusinsinöörille esitettäväksi toimitusko
kouksessa muille asianosaisille, joiden tietoon 
päätös silloin katsotaan saatetuksi. 

5 311000T 

Ehdotus 

314 a § 
Jos maaoikeudelle määräajassa toimitetusta 

valituksesta puuttuu säännöksessä tarkoitettu 
tieto tai liite taikka jos valituskirjelmää ei ole 
allekirjoitettu tai valituksessa on muu puutteel
lisuus, on maaoikeustuomarin varattava valitta
jalle tilaisuus hänelle asetetussa kohtuullisessa 
määräajassa poistaa puutteellisuus, jollei se ole 
niin vähäinen, ettei sen poistaminen ole tarpeen. 

Jollei valittaja, vaikka hänelle on 1 momentin 
mukaisesti varattu siihen tilaisuus, ole poistanut 
puutteellisuutta ja valitus on niin puutteellinen, 
ettei asiaa sen perusteella voida ratkaista, vali
tus jätetään tutkimatta. 

Erityisestä syystä saadaan asianosaiselle, jon
ka valitus on täydennyksen jälkeenkin 1 momen
tissa mainituin tavoin puutteellinen, varata uusi 
tilaisuus sen täydentämiseen. 

316 § 
Julistaessaan sellaisen päätöksen, josta toimi

tuksen kestäessä saa erikseen valittaa, on toi
mitusinsinöörin ilmoitettava, miten päätökseen 
tyytymättömän on meneteltävä saadakseen 
päätöksen muutetuksi. Lopettaessaan toimituk
sen toimitusinsinöörin on ilmoitettava muutok
senhakuoikeudesta ja annettava asianosaisille 
yhteisesti valitusosoitus, joka sisältää tiedon 
toimitusmiesten toimenpiteestä ja siitä, miten 
siitä voidaan valittaa. Jos asianosainen pyytää 
itselleen erityistä valitusosoitusta, on toimitus
insinöörin se hänelle annettava. 

318 § 
Jos on selvää, ettei maaoikeuden kansliaan 

saapunut valitus kuulu maaoikeuden käsiteltä
viin, että valitus on tehty liian myöhään, ettei 
edellytyksiä asian alistamiseen ole ollut tai että 
muu oikeudenkäynnin edellytys puuttuu, rat
kaisee asian maaoikeustuomari yksinään. 
Maaoikeustuomarin päätös merkitään asiakir
joihin, jotka palautetaan valittajalle tai aliste
tussa asiassa toimitusinsinöörille. Päätöksestä 
on aina annettava tieto maanmittaustoimistolle 
ja valitusasiassa, jos toimitus on kesken, myös 
toimitusinsinöörille esitettäväksi toimitusko
kouksessa muille asianosaisille, joiden tietoon 
päätös silloin katsotaan saatetuksi. 
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320 § 
Maaoikeuden istunnosta on tiedotettava 

kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja yhdes
sä tai kahdessa paikkakunnalla leviävässä sa
nomalehdessä vähintään neljätoista päivää en
nen istuntoa. Maanmittauskonttorille ja toimi
tusinsinöörille sekä julkisille asiamiehille on 
maaoikeustuomarin ilmoitettava virkakirjeellä, 
joka vähintään neljätoista päivää ennen istun
toa on kirjattuna annettu postissa kuljetetta
vaksi. Samalla tavoin on istunnosta ilmoitetta
va valittajalle, jos tämän osoite on tiedossa. 

321 § 
Kun oikeus on säädetyllä tavalla kutsuttu 

koolle, on alistettu asia käsiteltävä asianosaisen 
tai julkisen asiamiehen poissaolasta huolimatta. 

326 § 
Kun maanmittaustoimitus on saatettu maaoi

keuden tutkittavaksi, on oikeuden vaikka sitä ei 
olisi vaadittukaan, suoritettava 174 §:ssä mai
nittu tarkastus. 

333 § 
Sen, joka ei tyydy maaoikeuden muissa kuin 

332 §:ssä mainituissa asioissa julistamaan pää
tökseen, on ilmoitettava siihen puhevallan me
nettämisen uhalla tyytymättömyyttä joko suul
lisesti tai kirjallisesti maaoikeustuomarille tai 
kirjallisesti maanmittauskonttorille kahdeksan 
päivän kuluessa päätöksen julistamisesta julis
tamispäivä siihen luettuna. Tyytymättömyyden
ilmoituksen toimittamisessa maaoikeustuoma
rille lähetin välityksellä tai postitse noudate
taan, mitä eräiden asiakirjain lähettämisestä 
tuomioistuimille annetussa laissa (248/65) on 
säädetty. 

Muutosta on haettava korkeimmalta oikeu
delta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä 
on valittajan tai hänen laillisesti valtuuttaman
sa asiamiehen maaoikeuden päätöksen sekä, 
jos valitusajan pitennystä on myönnetty, siitä 
annetun päätöksen ohella annettava maanmit
tauskonttoriin viimeistään kuudentenakymme
nentenä päivänä sen jälkeen, kun maaoikeuden 
päätös julistettiin. Tyytymättömyydenilmoituk
sen ja valituskirjelmän saa valittaja omalla 
vastuullaan toimittaa maanmittauskonttoriin 
maksettuna postilähetyksenä tai lähetin väli
tyksellä. 

Ehdotus 

320 § 
Maaoikeuden istunnosta tiedotetaan kuulu

tuksella yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla 
leviävässä sanomalehdessä vähintään neljätois
ta päivää ennen istuntoa. Toimitusinsinöörille 
on maaoikeustuomarin ilmoitettava istunnosta 
virkakirjeellä, joka vähintään neljätoista päivää 
ennen istuntoa on annettu postissa kuljetetta
vaksi. Samalla tavoin on istunnosta ilmoitetta
va valittajalle sekä muulle toimituksen asian
osaiselle, jonka oikeutta valitus koskee tai joka 
on ilmoittamista pyytänyt, jos näiden osoitteet 
ovat tiedossa. 

321 § 
Kun oikeus on säädetyllä tavalla kutsuttu 

koolle, on alistettu asia käsiteltävä asianosaisen 
poissaolasta huolimatta. 

326 § 
(kumotaan) 

333 § 
Sen, joka ei tyydy maaoikeuden muissa kuin 

332 §:ssä mainituissa asioissa julistamaan pää
tökseen, on ilmoitettava siihen puhevallan me
nettämisen uhalla tyytymättömyyttä joko suul
lisesti tai kirjallisesti maaoikeustuomarille tai 
kirjallisesti maanmittaustoimistolle kahdeksan 
päivän kuluessa päätöksen julistamisesta julis
tamispäivä siihen luettuna. Tyytymättömyyden
ilmoituksen toimittamisessa maaoikeustuoma
rille lähetin välityksellä tai postitse noudate
taan, mitä eräiden asiakirjain lähettämisestä 
tuomioistuimille annetussa laissa (248/65) sää
detään. 

Muutosta on haettava korkeimmalta oikeu
delta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä 
on valittajan tai hänen laillisesti valtuuttaman
sa asiamiehen maaoikeuden päätöksen sekä, 
jos valitusajan pitennystä on myönnetty, siitä 
annetun päätöksen ohella annettava maanmit
taustoimistoon viimeistään kuudentenakymme
nentenä päivänä sen jälkeen, kun maaoikeuden 
päätös julistettiin. Tyytymättömyydenilmoituk
sen ja valituskirjelmän saa valittaja omalla 
vastuullaan toimittaa maanmittaustoimistoon 
maksettuna postilähetyksenä tai lähetin väli
tyksellä. 
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334 § 
Joka on tyytymätön maanjako-oikeuden pu

heenjohtajan päätökseen asiassa, jonka tämä 
on yksin ratkaissut ja joka ei koske toimitus
miesten esteellisyyttä, on oikeutettu hakemaan 
muutosta korkeimmalta oikeudelta kirjallisella 
valituksella, joka valittajan tai hänen laillisesti 
valtuuttamansa asiamiehen on puhevallan me
nettämisen uhalla puheenjohtajan antaman 
päätöksen ja siihen kuuluvien asiakirjojen 
kanssa annettava maanmittauskonttoriin vii
meistään ennen kello kahtatoista kuudentena
kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun pu
heenjohtajan päätös saatettiin valittajan tie
toon, tai valittajan vastuulla postitse sanotun 
määräajan kuluessa sinne toimitettava. 

335 § 
Jos asianosainen, joka on ilmoittanut tyyty

mättömyyttä maaoikeuden päätökseen, valitus
ajan kuluessa näyttää laillisen esteen tai muun 
erinomaisen syyn, minkä vuoksi hän ei ole 
voinut säädetyssä ajassa valitustaan tehdä, 
määrätköön maanmittauskonttori hakemukses
ta uuden määräajan sitä varten. 

336 § 
Kun valitus maaoikeuden päätöksestä on 

saapunut maanmittauskonttoriin, on sen lähe
tettävä valituskirjat asianomaiselle nimismie
helle, maistraatille tai järjestysoikeudelle, ja 
tulee niiden viipymättä ilmoittaa päätökseen 
tyytyneille asianosaisille, että valitusasiakirjat 
ovat kuukauden ajan heidän nähtävinään. Täl
lainen ilmoitus voidaan tehdä myös kuulutuk
sella, joka on julkaistava siten kuin julkisista 
kuulutuksista säädetään. Asianosaisten on sillä 
uhalla, ettei heitä enää asiassa kuulla, kuukau
den kuluessa valituksesta näin tiedon saatuaan 
annettava sen johdosta selityksensä asianomai
selle viranomaiselle, jonka on lähetettävä se 
valituskirjain kanssa maanmittaustoimistolle. 

Nimismiehen tai maistraatin tai järjestysoi
keuden palautettua valituskirjat selityksineen 
maanmittauskonttorin on toimitettava ne toi
mitusinsinöörille. Tämän on kuukauden ku
luessa niiden saapumisesta annettava lausun
tonsa asiasta maanmittauskonttorille, minkä 
jälkeen maanmittauskonttorin on lähetettävä 
valituskirjat ja tarpeen mukaan asiaa koskeva 
maaoikeuden asiakirjavihko korkeimmalle oi
keudelle. 

Ehdotus 

334 § 
Joka on tyytymätön maaoikeustuomarin pää

tökseen asiassa, jonka tämä on yksin ratkaissut 
ja joka ei koske toimitusmiehen esteellisyyttä, 
saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta 
kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on va
littajan tai hänen laillisesti valtuuttamansa asia
miehen puhevallan menettämisen uhalla maaoi
keustuomarin antaman päätöksen ja siihen kuu
luvien asiakirjojen kanssa annettava maanmit
taustoimistoon viimeistään kuudentenakymme
nentenä päivänä sen jälkeen kun valittaja sai 
tiedon maaoikeustuomarin päätöksestä. Valitus
kirjelmän toimittamisesta maanmittaustoimis
toon postitse tai lähetin välityksellä on vastaa
vasti voimassa, mitä 333 §:n 2 momentissa 
säädetään. 

335 § 
Jos asianosainen, joka on ilmoittanut tyyty

mättömyyttä maaoikeuden päätökseen, valitus
ajan kuluessa näyttää laillisen esteen tai muun 
erinomaisen syyn, minkä vuoksi hän ei ole 
voinut säädetyssä ajassa tehdä valitustaan, 
maaoikeustuomarin on määrättävä hakemukses
ta uusi määräaika sitä varten. 

336 § 
Kun valitus maaoikeuden päätöksestä on 

saapunut maanmittaustoimistoon, on sen lähe
tettävä valituskirjat asianomaiselle haastemie
helle jonka tulee viipymättä ilmoittaa päätök
seen tyytyneille asianosaisille, että valitusasia
kirjat ovat kuukauden ajan heidän nähtävi
nään. Tällainen ilmoitus voidaan tehdä myös 
kuulutuksella, joka on julkaistava siten kuin 
julkisista kuulutuksista säädetään. Asianosais
ten on sillä uhalla, ettei heitä enää asiassa 
kuulla, kuukauden kuluessa valituksesta näin 
tiedon saatuaan annettava sen johdosta selityk
sensä haastemiehelle, jonka on lähetettävä se 
valituskirjain kanssa maanmittaustoimistolle. 

Haastemiehen palautettua valituskirjat seli
tyksineen maanmittaustoimiston on toimitetta
va ne toimitusinsinöörille. Tämän on kuukau
den kuluessa niiden saapumisesta annettava 
lausuntonsa asiasta maanmittaustoimistolle, 
minkä jälkeen maanmittaustoimiston on lähe
tettävä valituskirjat ja tarpeen mukaan asiaa 
koskeva maaoikeuden asiakirjavihko korkeim
malle oikeudelle. 
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340 c § 

Joka on tyytymätön 1 momentissa tarkoitet
tuun maanmittaustoimiston päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta maaoikeudelta kirjalli
sella valituksella. Valituskirja on puhevallan 
menettämisen uhalla annettava maanmittaus
konttoriin viimeistään ennen kello kahtatoista 
kolmantenakymmenentenä päivänä päätöksen 
tiedoksi saamisesta tai toimitettava valittajan 
vastuulla sinne postitse sanotun määräajan 
kuluessa. Jollei valituksen yhteydessä muuta 
näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätök
sestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän 
jälkeen, jona päätös on maanmittaustoimistos
ta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettu
na pantu postiin. 

340d § 
Valtion omistuksessa oleva tila, jolla ei ole 

osuutta yhteisiin alueisiin ja johon ei ole 
vahvistettu kiinnityksiä, voidaan liittää valtion 
metsämaahan. Liittämistä on haettava maan
mittauskonttorilta, joka ratkaisee asian päätök
sellään. Liittämispäätöksestä on tehtävä tar
peelliset merkinnät maarekisteriin. Liittämis
päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tilaan kohdistuneet rasitteet jäävät liittämi
sen jälkeen voimaan, mutta sen hyväksi perus
tetut rasitteet, tierasitteita lukuun ottamatta, 
kumoutuvat. 

Valtion omistama määräala, jota ei seuraa 
osuus yhteisiin alueisiin ja johon ei ole vahvis
tettu kiinnityksiä, voidaan liittää valtion met
sämaahan. Liittäminen suoritetaan hakemuk
sesta pidettävässä toimituksessa, johon on so
vellettava, mitä lohkomisesta on säädetty. 

Ehdotus 

340 c § 

Joka on tyytymätön 1 momentissa tarkoitet
tuun maanmittaustoimiston päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta maaoikeudelta kirjalli
sella valituksella. Valituskirja on puhevallan 
menettämisen uhalla annettava maanmittaus
toimistoon viimeistään kolmantenakymmenen
tenä päivänä päätöksen tiedoksi saamisesta tai 
toimitettava valittajan vastuualla sinne postitse 
sanotun määräajan kuluessa. Jollei valituksen 
yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päi
vänä sen jälkeen, jona päätös on maanmittaus
toimistosta hänen ilmoittamallaan osoitteella 
varustettuna pantu postiin. 

340d § 
Valtion omistuksessa oleva pakkolunastusyk

sikkö tai tila, johon ei kohdistu kiinnityksiä ja 
jolla ei ole osuutta yhteismetsään, voidaan 
liittää valtion metsämaahan. Liittämistä on 
haettava kartasto- ja tietopalvelutoimistolta, 
joka ratkaisee asian päätöksellään. Liittämis
päätöksestä on tehtävä tarpeelliset merkinnät 
kiinteistörekisteriin tai maarekisteriin. Liittä
mispäätökseen ei saa valittamalla hakea muu
tosta. 

Tilaan tai pakkolunastusyksikköön kohdistu
neet rasitteet ja niihin verrattavat käyttöoikeu
det jäävät liittämisen jälkeen voimaan, mutta 
sen hyväksi perustetut sanotunlaiset oikeudet 
kumoutuvat lukuun ottamatta tierasitetta sekä 
yksityisistä teistä annetussa laissa ( 358/62) 
tarkoitettua tieoikeutta ja sanotun lain 13 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja oikeuksia. 

Valtion omistama määräala voidaan liittää 
valtion metsämaahan. Liittämisen edellytyksis
tä on voimassa, mitä 1 momentissa säädetään 
tilan liittämisestä. Liittäminen suoritetaan ha
kemuksesta pidettävässä toimituksessa, jossa 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä lohkomisesta 
säädetään. 

Kun 3 momentissa tarkoitettu määräala on 
liitetty valtion metsämaahan, on sen viranomai
sen, jonka hallinnassa valtion metsämaa on, 30 
päivän kuluessa toimituksen merkitsemisestä 
kiinteistörekisteriin tai maarekisteriin pantava 
liittämisestä tiedoksianto kunnan ilmoitustaulul
le kolmen kuukauden ajaksi nähtäville sillä 
tavoin kuin julkisista kuulutuksista säädetään. 
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340 f § 
Samalle omistajalle kuuluvat, samaa tarkoi

tusta palvelevat ja samassa kylässä sijaitsevat 
pakkolunastusyksiköt voidaan omistajan suos
tumuksella yhdistää maanmittauskonttorin 
päätöksellä. Eri kyliin kuuluvia yksiköitä voi
daan yhdistää vain erityisestä syystä. Maanmit
tauskonttorin päätökseen ei saa valittamalla 
hakea muutosta. 

Tila, jolla ei ole osuutta yhteisiin alueisiin ja 
johon ei ole vahvistettu kiinnityksiä, voidaan 
liittää samalle omistajalle kuuluvaan, samaa 
tarkoitusta palvelevaan ja samassa kylässä si
jaitsevaan pakkolunastusyksikköön. Liittämi
sessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, 
mitä 340 d §:n 1 momentissa on säädetty. 

347 § 
Kun yleinen etu vaatii isojaon, valtion met

sämaan erottamisen, verollepanon, rajankäyn
nin tai jaon täydentämisen toimittamista eikä 
kukaan asianosainen hae toimitusta, voi maan
mittauskonttori antaa määräyksen sellaisen toi
mituksen suorittamiseksi. Toimituskustannuk
set maksetaan valtion varoista lopullisena me
nona. 

Ehdotus 

Lainhuudatuksesta ja kiinteistösaannon moitti
misajasta annetun lain (86/30) 20 ja 21 §:ssä 
säädetyt moiteajat alkavat mainitun kuulutusa
jan päättymisestä. 

340 f § 
Samalle omistajalle kuuluvat, samaa tarkoi

tusta palvelevat ja samassa kunnassa sijaitsevat 
pakkolunastusyksiköt voidaan omistajan suos
tumuksella yhdistää kartasto- ja tietopalvelutoi
miston päätöksellä. Kartasto- ja tietopalvelutoi
miston päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. 

Tila, johon ei kohdistu kiinnityksiä ja jolla ei 
ole osuutta yhteismetsään, voidaan liittää sa
malle omistajalle kuuluvaan, samaa tarkoitusta 
palvelevaan ja samassa kunnassa sijaitsevaan 
pakkolunastusyksikköön. Liittämisessä nouda
tetaan muutoin soveltuvin osin, mitä 340 d §:n 
1 ja 2 momentissa säädetään. 

347 § 
Kun yleinen etu vaatii tässä laissa tarkoite

tun toimituksen suorittamista eikä kukaan 
asianosainen hae toimitusta, voi maanmittaus
toimisto antaa määräyksen sellaisen toimituk
sen suorittamiseksi. Toimituskustannukset 
maksetaan valtion varoista lopullisena menona. 

348 a§ 
Jos toimituksen lopettamisen jälkeen, ennen 

kuin siitä on tehty merkintä maarekisteriin tai 
kiinteistörekisteriin, ilmenee, että toimituksessa 
tehty päätös perustuu selvästi virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen vää
rään lain soveltamiseen, voidaan virheellinen 
päätös poistaa ja ratkaista asia uudelleen (asia
virheen korjaaminen). 

Jos toimituksen lopettamisen jälkeen, ennen 
kuin siitä on tehty merkintä maarekisteriin tai 
kiinteistörekisteriin, ilmenee, että toimituksessa 
on mittaus-, lasku-, kirjoitus- tai merkintävirhe, 
se on korjattava ( kirjoitusvirheen korjaaminen). 

Jos kirjoitusvirhe on luonteeltaan sellainen, 
että yksinomaan sen korjaaminen johtaisi jon
kun asianosaisen kannalta kohtuuttomaan lop
putulokseen, virhettä ei kuitenkaan saa korjata, 
jollei samalla toimitukseen tehdä virheen kor
jaamisen johdosta tarpeellisia muutoksia. 
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Ehdotus 

348 b § 
Korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta 

päättää toimitusinsinööri omasta aloitteestaan 
tai asianosaisen vaatimuksesta taikka kiinteis
törekisterin tai maarekisterin pitäjän esitykses
tä. 

Toimitusinsinöörin päätökseen, joka koskee 
korjaamisasian käsiteltäväksi ottamista, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

348 c § 
Edellä 348 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 

kirjoitusvirheen korjaa toimitusinsinööri. Asian
osaiselle, jonka oikeuteen korjaamispäätös vai
kuttaa, on ennen päätöksen tekemistä varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi. 

Asiavirheen ja 348 a §:n 3 momentissa tar
koitetun kirjoitusvirheen korjaaminen käsitel
lään toimituskokouksessa, jossa toimitus ote
taan uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin 
virheen korjaamiseksi on tarpeen. 

Toimitus voidaan ottaa uudelleen käsiteltä
väksi edellytyksellä, että asianosaiset, joiden 
oikeuteen korjaaminen vaikuttaa, tähän suostu
vat taikka maaoikeustuomari toimitusinsinöörin 
esityksestä niin määrää. Sellaisen virheen kor
jaamiseksi, joka estää toimituksen rekisteröimi
sen, saadaan toimitus kuitenkin käsitellä uudel
leen asianosaisten suostumuksella. 

348 d § 
Jos toimituksesta on valitettu, on korjaami

sasian käsiteltäväksi ottamisesta ilmoitettava 
maaoikeudelle. 

Korjaamisesta on tehtävä merkinnät toimitus
asiakirjoihin ja lähetettävä tieto sille asianosai
selle, jonka oikeutta korjaaminen koskee. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Lakia sovelletaan niissä asioissa jotka otetaan 
käsiteltäviksi lain voimaantulon jälkeen. 

Lakia sovelletaan menettelyä koskeviita osin 
myös ennen lain voimaantuloa aloitettuihin toi
mituksiin. 


