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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Suomen koko alue on jaettu kiinteistöjärjes
telmän yksiköihin. Tällaisia yksiköitä ovat 
kiinteistöt, yleiset tiet ja yhteiset alueet. Oikeu
dellisten ominaisuuksien perusteella kiinteistöt 
jaotellaan edelleen erinimisiin ryhmiin. Tällai
sia ryhmiä ovat tilat, valtion metsämaa sekä 
tällaiselle maalle perustetut yleiset ja erityiset 
suojelualueet, pakkolunastusyksiköt, kirkkojen 
ja hautausmaiden alueet sekä muut yleisiin 
tarpeisiin erotetut alueet, erilliset vesijätöt, ylei
set vedet, tontit ja yleiset alueet. 

Maanpinnan jakaantuminen kiinteistöihin ja 
muihin rekisteriyksiköihin eli kunkin ajankoh
dan mukainen kiinteistöjaotus ilmenee kiinteis
törekisteristä, joka on luonteeltaan kiinteistö
luettelo. Kiinteistörekisteri kattaakin periaat
teessa kaikki kiinteistöjärjestelmän yksiköt. 

Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkittävä 
itsenäinen maanomistuksen yksikkö. Määrä
alasta, joka myös on rajoiltaan määrätty maan
omistuksen yksikkö, kiinteistö eroaa siinä suh
teessa, että se on erityisessä toimitusmenette
lyssä muodostettu rekisteriin merkitsemiskel
poiseksi yksiköksi. Tässä kiinteistötoimitusme
nettelyssä määritetään kiinteistön ulottuvuus 
eli siihen kuuluva alue, osuudet yhteisiin aluei
siin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiin
teistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja erityiset 
etuudet. Myös muu rekisteriyksikkö eroaa 
määräalasta siinä suhteessa, että sen ulottuvuus 
on ennen kiinteistörekisteriin merkitsemistä 
määritetty kiinteistötoimituksessa. 

Suunniteltaessa ja toteutettaessa erilaisia yh
dyskuntarakentamiseen liittyviä hankkeita ku
ten teitä, luonnonsuojeluhankkeita sekä maa
aineisten hyväksikäyttöä tarvitaan tietoja voi
massa olevasta kiinteistöjaotuksesta, kiinteis
töihin kohdistuvista oikeuksista ja kiinteistöjen 
omistajista. Myös maa- ja metsätalouden, ka
lastuksen ja metsästyksen kannalta on tärkeää 
saada luotettavaa tietoa kiinteistöjaotuksesta. 
Edelleen kiinteistöjaotuksella on tärkeä merki
tys yhteiskunnan kannalta kaavoituksen, vero
tuksen ja väestökirjanpidon pohjatietona. 

Alueiden luovutukset, yhteisomistuksen pur
kaminen, alueiden lunastukset ja muut vastaa
vanlaiset oikeustoimet merkitsevät muutosta 
vallitsevaan omistusoikeusjaotukseen. Jotta 
omistusoikeuksissa tapahtuneet muutokset voi
taisiin tehdä asianomaisiin kiinteistöjä koske-

viin rekistereihin, on tarpeen muuttaa kiinteis
töjaotusta suorittamalla kiinteistön muodosta
minen tai muu kiinteistöjaotuksen muuttamista 
tarkoittava kiinteistötoimitus. Omistusoikeu
dessa tapahtuneiden muutosten ohella myös 
muut olosuhteissa tapahtuneet muutokset voi
vat aiheuttaa sen, että kiinteistöjaotus tulee 
epätarkoituksenmukaiseksi. Tällöin on tarpeen 
järjestellä alueita uudelleen kiinteistöjen kesken 
tarkoituksenmukaisen kiinteistöjaotuksen ai
kaansaamiseksi. 

Voimassa oleva kiinteistöjaotus on muodos
tunut useiden peräitäisten kiinteistötoimitusten 
suorittamisen seurauksena. Eri aikoina ovat 
vaatimukset kiinteistöjen ulottuvuuden määrit
telyssä vaihdelleet. Niinpä esimerkiksi aikai
semmin ei kiinnitetty sellaista huomiota yhteis
ten alueiden osakkaiden selvittämiseen kuin 
kiinteistöjärjestelmän selvyys nykyisin vaatii. 
Myös toimituksen suorittaminen on saattanut 
tapahtua puutteellisesti, mistä aiheutuu epäsel
vyyttä voimassa olevaan kiinteistöjaotukseen. 
Epäselvyyttä voi vielä nykyisinkin aiheuttaa 
muun muassa se, että teiden ja katujen raken
tamisen, ojien ja viemärien kaivamisen ja mui
den sellaisten toimenpiteiden vuoksi rajamerk
kejä katoaa. Voimassa olevan kiinteistöjaotuk
sen toteamisen vuoksi joudutaan toimitusme
nettelyssä usein määrittämään uudelleen ennes
tään olevan rekisteriyksikön raja tai määrittä
mään ja vahvistamaan muu rekisteriyksikön 
ulottuvuutta koskeva seikka. Selkeän ja luotet
tavan kiinteistöjärjestelmän ylläpitäminen edel
lyttää kiinteistörekisteriyksiköiden ulottuvuu
den määrittämistä tarkoittavien kiinteistötoimi
tusten suorittamista siten, että niiden avulla 
selvitetään ja ratkaistaan kiinteistöjen ulottu
vuutta koskevat epäselvyydet yhtenäisellä ja 
oikeudellisesti luoteltavalla tavalla. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö 

Varsinainen k iinteistönmuodostamislain
säädäntö 

Kiinteistöjen ja muiden kiinteistöjärjestelmän 
yksiköiden muodostamista, kiinteistöjaotuksen 
muuta muuttamista, yksiköiden ulottuvuuden 
ja voimassa olevan kiinteistöjaotuksen määrit-
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tämistä sääntelevät varsinaisesti jakolaki 
(604/51), kaavoitusalueiden jakolaki (101/60) ja 
tilojen yhdistämisestä annettu laki ( 403/51 ). 
Näiden lakien soveltamisalojen keskinäinen 
suhde on järjestetty siten, että tilojen yhdistä
misestä annettu laki koskee toimitusmenettelyn 
ulkopuolella, maanmittaustoimiston hallinnol
lisella päätöksellä tapahtuvaa tilojen yhdistä
mistä. Jakolaki ja kaavoitusalueiden jakolaki 
koskevat puolestaan toimitusmenettelyn avulla 
tapahtuvaa kiinteistöjaotuksen muuttamista ja 
määrittämistä. 

Asemakaava-alueiden ulkopuolella suoritet
tavista kiinteistötoimituksista säädetään jako
laissa. Näitä toimituksia nimitetään maanmit
taustoimituksiksi. Kaavoitusalueiden jakolain 
keskeiset säännökset koskevat puolestaan ase
makaava-alueella suoritettavia erityisiä kiinteis
tötoimituksia, joita ovat tontinmittaus, yleisen 
alueen mittaus ja niin sanottuja tonttirasitteita 
koskeva rasitetoimitus. 

Mainittuja toimituksia koskevien säännösten 
lisäksi kaavoitusalueiden jakolain 2 ja 3 luku 
sisältävät säännökset niistä erityisistä maanmit
taustoimituksista, joiden avulla pyritään edis
tämään kaavojen toteuttamista kiinteistöjao
tuksen osalta. Lain 2 luku sisältää myös eri
tyissäännökset niistä seikoista, jotka jakolain 
mukaisten toimitusten suorittamisessa on otet
tava huomioon kaavojen toteuttamiseen liitty
vien näkökohtien vuoksi. 

Muu kiinteistönmuodostamiseen liittyvä lainsää
däntö 

Edellä mainittujen lakien lisäksi kiinteistöjen 
muodostamista ja kiinteistöjaotuksen muuta 
muuttamista koskevia säännöksiä erityisiä tar
peita varten on useassa muussa laissa. Tällaisia 
lakeja ovat muun muassa: 

- laki yleisistä teistä (243/54), 
- laki oikeudesta entiseen tiealueeseen 

(245/54), 
~ laki kiinteän omaisuuden ja enty1sten 

oikeuksien lunastuksesta ( 603/77), jäljempänä 
lunastuslaki, 
~ laki yksityisistä teistä (358/62), jäljempä

nä yksityistielaki, 
~ laki vesistöhankkeiden johdosta suoritet-

tavista tilusjärjestelyistä ( 451/88), 
~ laki eräistä vesitilusjärjestelyistä (31/80), 
~ maaseutuelinkeinolaki (1295/90), 
~ kaivoslaki (503/65), 

- yhteismetsälaki (37/91) ja 
- laki yhteismetsäosuuksien lunastamisesta 

(455171). 
Kiinteistönmuodostamiseen liittyviä sään

nöksiä sisältyy lisäksi muun muassa seuraaviin 
lakeihin: 

- kiinteistörekisterilakiin (392/85), 
- lakiin uusjakojen tukemisesta (24/81 ), 
~ kalastuslakiin (286/82), 
~ ulkoilulakiin (606/73), 
~ muinaismuistolakiin (295/63), 
- rakennuslakiin (370/58), 
~ lakiin tilojen yhteisten teiden ja valtaojien 

sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta 
yhteisinä alueina (983/76), 
~ yhteisaluelakiin (758/89) 
~ vesilakiin (264/61) 
~ lakiin, sisältävä määräyksiä välirajasta 

vedessä ja vesialueen jaosta, jäljempänä välira
jalaki, 

- maakaareen, 
~ lakiin pakkolunastuksesta puolustustar

koituksiin (787 /44), 
~ lakiin valtion osanotosta eräiden maa- ja 

vesirakennustöiden kustannuksiin ( 433/63) ja 
- metsälakiin. 
Myös maanmittausmaksusta annettu laki 

(320/72), joka koskee maanmittaustoimituksis
ta valtiolle tai kunnalle perittäviä korvauksia, 
liittyy läheisesti kiinteistönmuodostamiseen. 

Kiinteistönmuodostamisen kehitys 

Yleistä. Varsinainen kiinteistönmuodostamis
ta koskeva lainsäädäntö on nykyisin kahdessa 
eri laissa, jakolaissa ja kaavoitusalueiden jako
laissa. Tämä johtuu kiinteistönmuodostamisen 
historiallisen kehityksen erilaisuudesta maaseu
dulla ja kaupungeissa. 

Kiinteistönmuodostamisen kehitys maaseudul
la. Maaseudulla kiinteistöjärjestelmä ja kiinteis
töjaotus on muotoutunut talo- ja kyläjärjestel
män pohjalta. Maan omistusoikeus kuului en
nen isojaon toimittamista kylään kuuluville 
taloille yhteisesti. Kylälle kuuluva maa oli 
osittain talojen yksityisnautinnassa ja osittain 
niiden yhteisnautinnassa. Isojaolla purettiin ky
län talojen yhtei~omistus maahan ja kullekin 
talolle annettiin sen yksityiseen omistukseen 
tietty alue kylän maasta yhtenä tai useampana 
palstana. Näin isojaolla luotiin nykyisen kiin
teistöjärjestelmän perusta maaseudulla. 

Isojakotoiminta aloitettiin 1750-luvulla ja se 
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saatiin pääosin päätökseen kuluvan vuosisadan 
alkupuolella. Ensimmäiset isojakoa koskevat 
säännökset annettiin vuonna 1749, mutta var
sinaisesti isojaon toimeenpanoon johti vasta 
vuoden 1757 isojakoasetus. Tämän asetuksen 
ohella isojaon toimeenpanoa koski vuoden 
1762 isojakoasetus, minkä lisäksi annettiin 
erikseen useita erillisiä isojakoasetuksia maan 
eri osia varten. Vuonna 1775 annettiin uusi 
isojakoasetus, jolla koottiin yhteen aikaisem
mat hajanaiset säännökset ja joka toi useita 
uusia periaatteita jaon toimittamiseen, kuten 
esimerkiksi alueiden erottamisen yleiseen tar
peeseen ja yhteiseksi alueeksi. Pääosa isojaoista 
suoritettiin tämän isojakoasetuksen nojalla. 

Ensimmäinen yleinen maanmittaustoimintaa 
koskeva laki oli vuoden 1848 maanmittausoh
jesääntö, joka sisälsi isojakoa ja jakotoimitus
menettelyä koskevien säännösten ohella isojaon 
järjestelyä ja isojaon täydentämistä koskevat 
säännökset. Edellisestä kehittyi myöhemmin 
uusjako ja jälkimmäisestä jaon täydentämistoi
mitus. 

Isojakojen jälkeen olennaisena vaiheena 
maaseudun kiinteistöolojen kehittymisen kan
nalta oli talojen ja tilojen osittamisten vapau
tuminen. Ensimmäiset osittamista koskevat 
säännökset olivat vuosien 1864 ja 1883 ositta
misasetukset, jotka sallivat tietyin edellytyksin 
sekä talon lohkomisen että verollisesti epäitse
näisen tilan eli niin sanotun palstatilan erotta
misen talosta. Vuoden 1895 osittamisasetuksel
la lievennettiin lohkomista rajoittavia säännök
siä, minkä ohella myös talojen ja tilojen hal
kominen tuli aikaisempaa vapaammin sallituk
si. Vuonna 1916 annettu ja vuoden 1917 alusta 
voimaan tullut asetus jakolaitoksesta poisti 
eräin vähäisin poikkeuksin kaikki tilojen osit
tamisrajoitukset. 

Jakolaitoksesta annetulla asetuksella uudis
tettiin ja koottiin yhteen lakiin maanjakoa 
koskeva lainsäädäntö. Sen mukaisia eri toimi
tuslajeja olivat muun muassa isojako, halkomi
nen, lohkominen ja palstatilan erottaminen, 
uusjako, tilusvaihto, vesialueen ja vesijätän 
jako, rajankäynti ja jaon täydennys. Olennai
silta osiltaan asetus jakolaitoksesta pohjautui 
kuitenkin vuoden 1848 maanmittausohjesään
nössä omaksutuille periaatteille. 

Nykyinen jakolaki, jonka valmistelu aloitet
tiin jo vuonna 1928, tuli voimaan vuoden 1953 
alusta. Merkittäviltä osiltaan jakolain sekä 
aineelliset että toimitusmenettelyä koskevat 

säännökset pohjautuvat vuoden 1916 asetuk
seen jakolaitoksesta. 

Jakolain eri toimituksia koskevat aineelliset 
säännökset ovat hyvin yksityiskohtaisia. Se 
johtuu edellä kuvatusta historiallisesta kehityk
sestä. Jakolakiin on sen voimaantulon jälkeen 
jouduttu lisäämään useita uusia toimituslajeja, 
jotta yhteiskunnan kehityksen vaatimat erilai
set kiinteistöjaotuksen muuttamistarpeet voi
daan kiinteistöteknillisesti toteuttaa. Myös eri 
toimitusten soveltamisalaa ja suorittamisen 
edellytyksiä on jouduttu tarkistamaan useaan 
kertaan. Jo vuonna 1988 kevennettiin toimitus
tarkastusta ja vuoden 1993 alusta lukien luo
vuttiin kokonaan toimitusten erillisestä tarkas
tuksesta. Vuoden 1993 alusta voimaan tulleella 
jakolain muutoksella yksinkertaistettiin ja no
peutettiin maanmittaustoimituksissa noudatet
tavaa menettelyä sekä tehtiin maanmittauslai
toksen vuonna 1991 toteutetusta organisaa
tiomuutoksesta aiheutuneet tekniset muutok
set. 

Kiinteistönmuodostamisen kehitys kaupungeis
sa. Kiinteistöjaotuksen syntymisen ja sen kehit
tymisen lähtökohtana kaupungeissa eivät ole 
olleet samanlaiset maanomistusolot kuin maa
seudulla, vaan määräävänä tekijänä on ollut 
kaupunkimainen rakentaminen. Kun maaseu
dulla kiinteistöjärjestelmän lähtökohtana on 
ollut talo- ja kyläjärjestelmä ja sen kehittymi
sen perusteena maan jakaminen isojaolla taloil-
1e ja tiloille, ei kaupunkien alueella ole vallin
nut kylä- ja talojärjestelmää. 

Vanhat kaupungit eli ne, jotka olivat olemas
sa Suomen tullessa itsenäiseksi, ovat pääsään
töisesti syntyneet hallitsijan perustamina. Sa
malla kun kaupunki perustettiin, luovutettiin 
sille lahjoitusmaana tietty maa-alue. Lahjoitus
maata voitiin luovuttaa myös kaupungin laa
jentamista varten. Lahjoituskirjassa oli usein 
lahjoitetun maan käyttämistä koskevia mää
räyksiä. Asemakaava-alueella kaupunki luovut
ti tontit joko omistusoikeudella tai pysyvällä 
hallintaoikeudella kaupunkilaisille rakentamis
ta varten. Tonttijaon ulkopuolella olevan lah
joitusmaan luovuttaminen kaupungin omistuk
sesta oli kielletty. Kaikki Suomen vanhat kau
pungit ovat aikanaan saaneet oman lahjoitus
maansa. Kaupungin omistuksessa voi kuiten
kin olla myös niin sanottua odaalimaata eli 
maata, jonka kaupunki oli hankkinut omistuk
seensa yksityisoikeudellisella saannolla. Tällais
ta maata ei luovutuskielto koskenut. Vaikka 
kaupunkien laajentaminen maalahjoituksin 
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lakkasi 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin aina 
1920-luvulle saakka kaupunkien rakennettua 
aluetta pääsääntöisesti laajennettiin vain sellai
sille alueille, jotka kaupunki oli hankkinut 
omistukseensa. 

Kiinteistöjärjestelmän muotoutumisen ja 
kiinteistönmuodostamisen kehittymisen kan
nalta on ollut olennaista, että rakennettaviksi 
tarkoitetut alueet ovat olleet kaupungin omis
tuksessa. 

Suomen kaikkein vanhimmissa kaupungeissa 
on kiinteistöjen muodostamisen lähtökohtana 
ollut Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki vuo
delta 1347. Tämän lain rakennuskaareen sisäl
tyi eräitä rakentamista ja kiinteistönmuodosta
mista koskevia säännöksiä, kuten tontin jaka
mista kahdeksi erilliseksi rakennustontiksi ja 
tontinosan lunastamista. Ennen asemakaava
järjestelmää rakennettaviksi tarkoitetut tontit 
mitattiin ja merkittiin maastoon. 

Kun asemakaavajärjestelmä 1600-luvulla 
otetiin käyttöön, muodostettiin tontit lähtö
kohtaisesti asemakaavan mukaisiksi. Asema
kaavassa esitettyä tonttijakoa ei kuitenkaan 
pidetty alkuaan sitovana, vaan 1800-luvulle 
saakka tontteja jaettiin perillisten kesken use
ammiksi tonteiksi sekä yhdistettiin naapuri
tontteihin. Vuoden 1734 rakennuskaaren ja 
vuoden 1856 rakennusasetuksen perusteella an
netut kaupunkien rakennusjärjestykset sisälsi
vät määräyksiä siitä, että asemakaavojen tuli 
osoittaa korttelien jakaminen rakennustonttei
hin ja että rakentamisen oli tapahduttava tä
män asemakaavan mukaan. Pääsääntöisesti ra
kennusjärjestyksissä kiellettiin asemakaavan 
mukaisten tonttien jakaminen useammaksi ton
tiksi ja tonttien yhteenrakentaminen. Tällä 
tavoin asemakaavassa osoitetusta tontista tuli 
rakentamisen yksikkö. 

Sen jälkeen kun asemakaavoitus ja rakennus
järjestykset oli otettu käyttöön, omaksuttiin 
kiinteistönmuodostukseen nähden asemakaa
van välitön kiinteistönrnuodostamisvaikutus. 
Kun uusia asemakaavoja laadittiin vain kau
pungin omistamalle maalle, ei omistus- ja 
rasitussuhteiden järjesteleminen ollut tarpeen. 
Samoin vanhoja asemakaavoja muutettaessa 
asianomaisen alueen omistus- ja rasitussuhteet 
oli yleensä jo etukäteen järjestetty uuden ase
makaavan mukaisiksi ennen kaavan hyväksy
mistä ja vahvistamista. Poikkeustapauksissa 
omistusoikeusjärjestelyt suoritettiin kuitenkin 
pakkolunastusmenettelyn avulla jälkikäteen. 
Asemakaavan mukaiset tontit katsottiin asema-

kaavan hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen 
heti rakentamiskelpoisiksi kiinteistöiksi, jotka 
voitiin lainhuudattaa ja kiinnittää. Näin ollen 
erillisen kiinteistönmuodostamistoimenpiteen 
suorittaminen ei ollut tarpeen. Tontin mittaa
minen suoritettiin vain sen rajojen osoittamista 
ja merkitsemistä varten. Myös tonttien merkit
seminen niitä koskevaan rekisteriin, tonttikir
jaan, palveli alunperin kaupungin rakentamisen 
ohjaamista. Tonttikirjan pitäminen asemakaa
va-alueilla perustuikin vuoteen 1932 saakka 
rakennusjärjestyksissä olleisiin määräyksiin. 

Kunnallisen jaoituksen muuttamisesta anne
tun lain (180/25) nojalla voitiin vuoden 1926 
alusta lukien liittää yksityismaata kaupunkiin. 
Tällaisen maan katsottiin poistuneen maarekis
terijärjestelmän piiristä, koska kaupunkiin lii
tettyjen alueiden osalta ei pidetty maarekiste
riä. Kun tämän vuoksi ei ollut mahdollista 
suorittaa jakolaitoksesta annetun asetuksen 
mukaisia toimituksia näillä liitosalueilla, kiin
teistönmuodostaminen pysähtyi niillä siksi, 
kunnes vuonna 1931 annettiin laki jakolaitok
sesta, tontinmittauksesta ja kiinteistöjen rekis
teröiruisestä kaupungissa (232/31) ja asetus 
kaupunkialueella sijaitsevien tilojen merkitse
ruisestä maarekisteriin ( 404/31 ). Mainitun ase
tuksen sijaan annettiin vuonna 1936 asetus 
jakolaitoksesta, tontinmittauksesta ja kiinteis
töjen rekisteröiruisestä kaupungissa (123/36). 
Sanotun lain ja asetuksen mukaan sellaiset tilat 
ja pakkolunastetut alueet, jotka eivät olleet 
kaupungin omistamia eivätkä olleet tonttijaolla 
tai vanhastaan tontteihin jaetut, merkittiin 
maarekisteriin. Vanhastaan olleet tontit ja ylei
set alueet merkittiin puolestaan tonttikirjaan. 
Maarekisteriin rnerkityillä alueilla voitiin suo
rittaa eräin rajoituksin kaikkia vuoden 1916 
jakolaitoksesta annetun asetuksen mukaisia 
toimituksia. Asemakaava-alueen tonttien muo
dostamista ja yleisten alueiden mittaamista 
koski puolestaan edellä mainittu jakolaitokses
ta, tontinmittauksesta ja kiinteistöjen rekiste
röiruisestä kaupungissa annettu laki. Lisäksi 
vuonna 1931 annetulla asemakaavalailla 
(145/3 1) erotettiin asemakaavan ja tonttijaon 
laatiminen toisistaan. Asemakaavan vahvista
miseen ei enää liitetty välitöntä kiinteistönmuo
dostamisvaikutusta, vaan vahvistetun asema
kaavan alueella jäi voimaan entinen kiinteistö
jaotus. Tonttijakoa vastaavan kiinteistöjaotuk
sen muuttamisen edellytysten luominen eli 
omistus- ja rasitussuhteiden järjestely tonttija
on mukaisiksi jäi erikseen toteutettavaksi. 
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Lainhuudatus- ja kiinnityskelpoiseksi kiinteis
töyksiköksi kaavan mukainen tontti muodostui 
vasta sitten, kun se oli mitattu ja merkitty 
tonttikirjan tonttirekisteriin. Yleisen alueen 
erottamista ja muodostamista erilliseksi tontti
kirjan yleisten alueiden rekisteriin merkittäväk
si kiinteistöksi ei sen sijaan voitu suorittaa 
yleisen alueen mittauksella, vaan erottaminen 
vaati pakkolunastustoimituksen suorittamisen. 

Kiinteistönmuodostaminen kaupunkialueella 
jakaantuikin kahtia siten, että valtion maan
mittaushallinto huolehti kiinteistönmuodosta
misesta sellaisilla alueilla, jotka olivat asema
kaavoituksen ulkopuolella ja joista pidettiin 
maarekisteriä, kun taas asemakaava-alueen 
kiinteistönmuodostamisesta ja tonttikirjan pitä
misestä huolehtivat kunnalliset kiinteistönmuo
dostamisviranomaiset. Näihin vuoden 1931 
lainsäädännössä omaksuttuihin periaatteisiin 
kaupunkialueen kiinteistönmuodostuksessa ra
kennuslaki ja kaavoitusalueiden jakolaki eivät 
tuoneet olennaisia muutoksia muilta osin kuin 
sikäli, että kaupungin omistaman yleisen 
alueen muodostaminen kiinteistöksi tapahtui 
uuden lainsäädännön mukaan yleisen alueen 
mittauksella. 

Nykyinen kaavoitusalueiden jakolaki tuli 
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1960. Koska 
aiemman lainsäädännön määräykset yleisten 
alueiden muodostamiseksi kaupungin asema
kaava-alueella olivat olleet epätyydyttävät ja 
näiden rekisteröimisessä oli siten epäselvyyksiä, 
annettiin vuonna 1977 laki eräiden yleisten 
alueiden rekisterissä olevien alueiden järjeste
lystä (82177), jolla kyseisten alueiden rekiste
röiminen järjestettiin asianmukaiseen kuntoon. 
Vuonna 1990 voimaan tulleella kaavoitusaluei
den jakolain muutoksella nopeutettiin toimitus
menettelyä ja selvennettiin kaavallisia ositta
misrajoituksia pitäen lähtökohtana, että kiin
teistön muodostuksen yhteydessä ei ratkaista 
rakentamisen edellytyksiä, vaan tällaiset ratkai
sut tapahtuvat joko kaavoituksen tai rakennus
lupamenettelyn yhteydessä. Merkittävä muutos 
kaavoitusalueiden jakolakiin tehtiin vuonna 
1991, jolloin tontinmittaus, yleisen alueen mit
taus ja asemakaavaalueiden rasitetoimitus ulo
tettiin koskemaan muidenkin kuntien kuin niin 
sanottujen vanhojen kaupunkien asemakaava
aluetta. Tällöin eri kuntien asemakaava-alueita 
koskevat erot poistettiin, jolloin kiinteistöjen 
muodostaminen kaikissa kunnissa tuli yhden
mukaiseksi. Kuitenkin kunnat voivat edelleen 
valita yksityiskohtaiseksi kaavaksi asemakaa-

van tai rakennuskaavan. Asemakaavan valitse
misesta seuraa, että kunnan velvollisuudeksi 
tulee kiinteistön muodostamisesta ja kiinteistö
rekisterin pitämisestä huolehtiminen sanotulla 
kaava-alueella. Edellä tarkoitettua valintamah
dollisuutta ei ole kuitenkaan ennen vuotta 1986 
perustetuilla kaupungeilla. 

2.2. Kansainvälinen kehitys 

Tarkasteltaessa eri maiden kiinteistöjärjestel
miä on huomiota kiinnitettävä kartan, kataste
rin ja kiinteistökirjan välisiin suhteisiin. Edellä 
mainittuihin kolmeen osatekijään on kiinteistö
järjestelmän katsottu perustuvan. Järjestelmän 
osaksi on katsottava myös kiinteistö, sillä 
maanomistuksen ja maankäytön järjestäminen 
ilman kiinteistöjäkin on periaatteessa mahdol
lista. Kiinteistöjärjestelmän perustarkoitus on 
osoittaa maa-alueiden omistusjakautuma ja 
kiinteistönmuodostuksen varsinainen tehtävä 
on yksilöidä omistusyksikkö niin, että siitä 
tulee kiinteistöjärjestelmän yksikkö eli kiinteis
tö. Kiinteistöjärjestelmän kartan tehtävänä on 
osittaa kiinteistön rajat, jotka merkitään myös 
maalle. Katasteri on kiinteistöt osoittava luet
telo, jota Suomessa vastaa kiinteistörekisteri. 
Katasteriin merkitään kiinteistöt ja niissä ta
pahtuvat muutokset sen mukaan kuin kiinteis
tötoimituksia suoritetaan. 

Eräissä maissa on käytössä kiinteistökirja, 
joka sisältää tiedot kiinteistöistä ja niihin koh
distuvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Kiin
teistökirjaan sisältyviä tietoja merkitään Suo
messa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. 

Pohjoismaissa kehityksen pääpaino on ollut 
katasterilaitoksen puolella. Saksassa katasteri 
ja kiinteistökirja ovat kehittyneet rinnakkain ja 
saavuttaneet kumpikin erikseen huomattavan 
täydellisyyden. Englantilaiseen oikeuspiiriin 
kuuluvissa maissa kehityksen pääpaino on ollut 
kirjaamislaitoksen puolella. 

Eri maiden kiinteistöjärjestelmiä vertailtaessa 
voidaan erottaa kaksi järjestelmää, joista toi
sessa tekninen ja oikeudellinen menettely on 
yhdistetty, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Suo
messa, ja toisessa taas tekninen kiinteistönmuo
dostus ja oikeudelliset kysymykset on eriytetty 
eri menettelyiksi, esimerkiksi Saksassa. J ärjes
telmiin on osaltaan ollut vaikuttamassa asian
omaisen maan maanomistusolojen historialli
nen kehitys. 

Oikeuspoliittisena kysymyksenä on tarkastel-
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tu, mihin suuntaan kansainvälisellä tasolla ol
laan yleensä kehittymässä katasterin ja kiinteis
tökirjan välistä suhdetta koskevissa kysymyk
sissä. Rajoitettaessa tarkastelu katasteriin ja 
siihen liittyvään kiinteistönmuodostukseen, on 
materiaaliselta kannalta voitu huomauttaa, että 
kaikki yhteiskunnan toiminnot tarvitsevat toi
mintansa perustaksi maata. Systemaattisessa 
tarkastelussa on huomiota kiinnitetty myös 
siihen, millainen kiinteistötoimitus on tarkoi
tukseltaan ja laadultaan ja kenen asia on sen 
suorittaminen. Kartan, katasterin ja kiinteistö
kirjan keskinäisiä suhteita koskevat ratkaisut 
ovat eri maissa johtaneet myös kiinteistön 
muodostuksessa omaksuttuja ratkaisuja eri 
suuntiin. 

Pohjoismaista erityisesti Ruotsissa ja Suo
messa kiinteistökirjojen puutteellisuus oli joh
tanut siihen, että kiinteistötoimituksen suorit
tamisen kannalta tarpeellisten kiinteistöön koh
distuvien oikeuksien selvittely on nähty tarpeel
liseksi suorittaa toimituksessa. Tämä on johta
nut myös siihen, että kiinteistön muodostami
nen tuli Suomessa muualla kuin kaupunkien 
asemakaava-alueella valtion asiaksi. 

Saksalaisessa kiinteistöjärjestelmässä kaksin
kertainen organisaatio on voinut johtaa tekni
sen työn suorituksen ja oikeudellisten ja hallin
nollisten kysymysten selvään erotteluun kum
paakin alaa edustavien asiantuntijoiden kesken. 

Englannin kiinteistörekisteri sisältää sekä 
kiinteistöjen että kiinteistöihin kohdistuvien oi
keuksien rekisterin. Karttalaitoksen ja kiinteis
tönmuodostuksen välinen suhde jäsentyy siten, 
että toimituksessa käytetään aina karttalaitok
sen rekisterikarttaa. Luovutukseen perustuva 
osittaminen on myös tässä järjestelmässä voi
nut muodostua tekniseksi vaiheeksi monivai
heisessa omistajanvaihdosprosessissa. Keskeistä 
on rajankäynti eli rajan määrääminen. 

2.3. Nykytilan aniointi 

Kuten edellä sanotusta ilmenee, jakolain 
säännökset perustuvat merkittäviltä osin niille 
periaatteille, jotka olivat vallalla 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Kyseisenä 
ajanjaksona maanmittaustoimitukset painottui
vat pääasiassa jakotoimituksiin. Tämän vuoksi 
erityisesti toimitusmenettelyä koskevat sään
nökset on laadittu jakotoimituksia silmällä 
pitäen. Nykyisistä maanmittaustoimituksista 
lukumäärältään valtaosa on kuitenkin muita 
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maanmittaustoimituksia kuin jakotoimi~uks~~
Kun esimerkiksi vuonna 1993 suontettnn 
maanmittauslaitoksen toimesta noin 26 400 
kiinteistötoimitusta erityislakien mukaiset toi
mitukset mukaan lukien, oli niistä jakotoimi
tuksia yhteensä vain noin 450 kappaletta. 
Toimituksista lukumääräisesti eniten oli lohko
misia, yhteensä noin 19 200 kappaletta. Kau
punkien kiinteistöinsinöörit suorittivat vuonna 
1993 noin 3000 tontinmittausta, joissa tontteja 
muodostettiin noin 5800, ja noin 1600 yleisen 
alueen mittausta, joissa yleisiä alueita muodos
tettiin noin 2400. Myös taloudellinen kehitys 
on vaikuttanut kiinteistöinsinöörien suorittami
en toimitusten määrään. Esimerkiksi vuonna 
1989 kiinteistöinsinöörien suorittamia tontin
mittauksia oli noin kaksinkertainen määrä ver
rattuna edellä mainittuun vuoteen 1993. Työ
määrältään eri toimitukset poikkeavat toisis
taan oleellisesti. Lohkominen, joka on yksin
kertaisin ja työmäärältään pienin toimitus, 
vaatii välitöntä työtä yleensä noin neljä päivää. 
Tähän lohkomiseen verrattuna esimerkiksi lu
nastustoimitus on työmäärältään viisinkertai
nen, halkominen seitsemänkertainen ja yleistie
toimitus 21-kertainen. Toimitusten luonteessa 
on myös muutoin suuria eroja, esimerkiksi 
lohkomisessa ja halkomisessa teknisen työn 
suoritus poikkeaa toisistaan. Lohkominen on 
useimmiten tekninen luonteeltaan, kun sen 
sijaan muun muassa jakotoimitukset vaativat 
laajaa asiantuntemusta. Kun erityisesti jakolail
le on ominaista paitsi yksityiskohtaisuus myös 
pitkälle viety toimituksen teknistä suorittamista 
koskeva säännössidonnaisuus, aiheutuu tästä 
hankaluutta uuden teknologian käyttämisessä 
toimitusten suorittamisessa. Jakolain säännök
siä tulisikin muuttaa siten, että laissa säännel
täisiin vain oikeudellisesti merkittävistä seikois
ta. Sen sijaan säännöksissä tulisi jättää avoi
meksi se, mitä teknillisiä menettelytapoja apu
na käyttäen päästään kunkin eri laatuisen 
toimituksen osalta lain tarkoittamaan lopputu
lokseen. 

Maanmittaushallinnon organisaatiota muu
tettiin vuonna 1972 siten, että toimitusten 
suorittamisesta huolehtivat maanmittaustoimis
tot ja niissä työskentelevät toimitusinsinöörit 
muun henkilökunnan avustamana. Aikaisem
min vastuu toimitusten suorittamisesta oli pää
osin kullakin maanmittausinsinöörinä omalla 
toimialueellaan. Toimitusten suorittaminen 
edellytti tällöin, että asianosaiset velvoitettiin 
avustamaan toimitusinsinööriä maastotöiden 
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tekemisessä ja eräiden muiden käytännön toi
menpiteiden järjestämisessä. Nykyisin tällainen 
järjestely ei ole tarkoituksenmukainen. Hallin
non palveluperiaatteeseen kuuluu, ettei asian
osaista velvoiteta osallistumaan viranomaisille 
kuuluvien tehtävien suorittamiseen, vaan viran
omainen itse huolehtii kaikista niistä toimenpi
teistä, jotka hallintotoimen suorittamiseksi 
ovat tarpeen. Tällainen periaate kiinteistötoi
mitusten osalta on jo toteutettu kaavoitusaluei
den jakolaissa kunnan kiinteistöinsinöörin suo
rittamien tontinmittauksen, yleisen alueen mit
tauksen ja rasitetoimituksen osalta. Sama peri
aate tulisi toteuttaa myös jakolain mukaisten 
toimitusten suorittamisessa. 

Palveluperiaatteeseen kuuluu myös se, että 
asioiden hoitaminen toimituksessa on järjestet
ty niin yksinkertaiseksi, että kansalainen yleen
sä pystyy itse hoitamaan asiansa ja valvomaan 
etuansa. Voimassa olevassa jakolainsäädännös
sä tämä on otettu huomioon siten, että toimi
tuksissa noudatetaan virallisperiaatetta. Tämä 
edellyttää, että toimitusinsinöörin on otettava 
viran puolesta käsiteltäväksi kaikki toimituk
seen kuuluvat asiat ja otettava huomioon sel
lainenkin seikka, johon asianosainen ei itse ole 
osannut vedota. Tämä virallisperiaatteen mu
kainen menettely olisi sisällytettävä myös uu
teen lakiin. 

Toimitusten teknistä suorittamista koskevien 
säännösten lisäksi myös jakolain aineelliset 
säännökset ovat eräiltä osin vanhentuneet. Ja
kotoimituksia ja maan vaihtamista koskevat 
säännökset on laadittu alueiden maa- ja met
sätalouskäytön kannalta. Tämän vuoksi sään
noksissä on toimituksen lopputuloksen suhteen 
annettu pääpaino maan oikeasuhteiseen ja
kaantumiseen jako-osakkaiden kesken ja vaih
dettavien alueiden arvojen keskinäiseen vastaa
vuuteen muiden alueeseen liittyvien omai
suusosien, kuten puuston, rakennusten ja kiin
teiden laitteiden ollessa toissijaisia tekijöitä 
harkittaessa toimituksen lopputuloksen tarkoi
tuksenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. 

Toimituksen kohteena on nykyään yhä 
useammin muuhun kuin maa- ja metsätalou
teen käytettävä alue. Useasti myös jaettavalla 
kiinteistöllä tai vaihdettavilla alueilla olevien 
rakennusten ja puuston arvo on maapohjan 
arvoa huomattavasti korkeampi. Tämän vuoksi 
jaon tai vaihdon suorittamista koskevia sään
nöksiä tulisi tarkistaa siten, että eri maankäyt
tömuodot ja eri omaisuusosat otettaisiin ny-

kyistä tasapuolisemmin huomioon toimituksia 
koskevissa aineellisissa säännöksissä. 

Siitä huolimatta, että jakolakiin on lainmuu
taksin lisätty uusia toimituslajeja ja ennestään 
olevien toimitusten soveltamisalaa sekä suorit
tamisen edellytyksiä on väljennetty, ei kaikkia 
tarpeelliseksi todettuja kiinteistöjaotuksen 
muuttamista koskevia toimenpiteitä voida voi
massa olevan lain nojalla suorittaa. Tämä 
edellyttää jakolainsäädännön muuttamista si
ten, että kaikki sellaiset kiinteistön muodosta
mista, kiinteistöjaotuksen muuta muuttamista 
ja kiinteistön ulottuvuuden määrittämistä tar
koittavat toimenpiteet, joihin on oikeudellista 
tarvetta voidaan suorittaa. 

Jakolain säännökset kiinnityksenhaltijan ase
man turvaamiseksi perustuvat siihen, että tiet
tyihin toimenpiteisiin tarvitaan kiinnityksenhal
tijan suostumus ja että tietyissä tapauksissa 
vastuu kiinnityksestä jakaantuu toimituksessa 
niin sanotun murto-osaisperiaatteen mukaises
ti. Tällainen järjestelmä on jäykkä ja johtaa 
eräissä tapauksissa sekä kiinnityksenhaltijan 
että kiinteistön omistajan kannalta epätyydyt
tävään lopputulokseen. Kiinnityksenhaltijan 
aseman järjestämistä koskevat säännökset oli
sikin uudistettava siten, että toimituksessa voi
taisiin suorittaa kiinnitysten järjestelyä ja kiin
nitysvastuusta vapauttamista. Lisäksi kiinnitys
vastuun jakautumisesta murto-osaisperiaatteen 
mukaisesti olisi luovuttava ja säännökset uu
distettava kiinnitysvastuun laajenemisperiaat
teen mukaisiksi. Edellä sanottuun liittyen on 
myös hallituksen esitykseen maakaareksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältyvät ehdo
tukset on otettu huomioon tässä esityksessä. 

Maanmittaustoimitusten muutoksenhakua 
koskevat säännökset on uudistettu joulukuun 1 
päivästä 1993. Tämän vuoksi tässä esityksessä 
on muutoksenhakua koskeviin säännöksiin teh
ty vain tekniset tarkistukset. 

Voimassa olevan lain heikkoutena on myös 
se, että samoja maanmittaustoimituksia koske
via säännöksiä sisältyy sekä jakolakiin että 
kaavoitusalueiden jakolakiin. Lain soveltami
sen kannalta olisi tärkeää, että tällaiset sään
nökset olisivat koottuna yhteen lakiin. 

Asemakaava-alueiden kiinteistönmuodosta
misen kehittymistä koskevassa katsauksessa 
todettiin, että tontinmittausta ja yleisen alueen 
mittausta koskevat kaavoitusalueiden jakolain 
säännökset perustuvat 1930-luvulla omaksu
tuille periaatteille. Tästä sekä kysymykseen 
tulevien eri toimituslajien vähälukuisuudesta ja 
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niiden teknisestä luonteesta johtuu, ettei ton
tinmittauksen ja yleisen alueen mittauksen 
osalta esiinny sellaisia perustavaa laatua olevia 
puutteita kuin jakolain mukaisten maanmitta
ustoimitusten kohdalla. Tontteja koskevia 
säännöksiä on kuitenkin tarpeen muuttaa sikä
li, että käytännössä on esiintynyt tarvetta antaa 
myös tälle kiinteistötyypille osuus yhteiseen 
alueeseen. Lisäksi tontteja ja yleisiä alueita 
koskevat rasitesäännökset ovat osoittautuneet 
tarpeettoman ahtaiksi. Lakiin tulisikin tehdä 
myös näitä koskevat tarkistukset. 

Voimassa olevan lain mukaan tontin ja 
yleisen alueen muodostamiseksi rekisteriyksi
köksi on eräissä tapauksissa tarpeen kiinteistö
tuomarin suostumus omistuksen yhtenäisyyden 
ja rasitusten yhtenäisyyden järjestämisen tai 
toteamisen vuoksi. Kun nämä kiinteistötuoma
rille nykyisin kuuluvat toimenpiteet voi yhtä 
hyvin suorittaa kiinteistöinsinööri, tulisi ne 
menettelyn yksinkertaistaiDiseksi siirtää kiin
teistöinsinöörin suoritettavaksi. 

Vuonna 1985 voimaan tulleella kiinteistöre
kisterilailla säädettiin yhtenäisen kiinteistöre
kisterin pitämisestä koko maassa. Tarkoituk
senmukaista olisi, että myös varsinainen kiin
teistönmuodostamislainsäädäntö koottaisiin 
yhteen lakiin ja yhdenmukaistettaisiin mahdol
lisimman pitkälle. Edellä esitetyt jakolain ja 
kaavoitusalueiden jakolain maanmittaustoimi
tuksia koskevat tarkistusehdotukset merkitse
vät niin suuria muutoksia voimassa olevaan 
lainsäädäntöön, ettei niitä voida toteuttaa pel
kästään osittaisuudistuksina. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että koko kiinteistönmuodostaruis
lainsäädäntö uudistetaan samalla kertaa ja 
kootaan yhteen lakiin. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Maanomistajan kannalta katsottuna kiinteis
tö on omistuksen ja siten lainhuudatuksen 
yksikkö. Samoin kiinteistöjaotuksella on tärkeä 
merkitys maanomistajan luoton saamisen kan
nalta, sillä kiinteistö on kiinteistökiinnityksen 
yksikkö. Vastaavasti kiinteistö on myös ulos
mittauksen yksikkö. Kiinteistörekisterijärjestel
män avulla maanomistaja sekä kiinteistön tai 
määräalan omistaja voi saada selvyyden kiin
teistön alueesta ja kiinteistöön liittyvistä oike
uksista. 

Esityksen keskeinen tavoite on kiinteistöjär-

jestelmän selvyyden ja luotettavuuden paranta
minen. Pyrkimyksenä onkin uudistaa kiinteis
töjen muodostamista, kiinteistöjaotuksen 
muuttamista sekä kiinteistöjen ja muiden rekis
teriyksiköiden ulottuvuuden määrittämistä kos
kevaa lainsäädäntöä siten, että kansalaiset ja 
viranomaiset saavat eri toimintoja varten ny
kyistä kattavampaa ja luotettavampaa tietoa 
voimassa olevasta kiinteistöjaotuksesta. Kiin
teistöjärjestelmän luotettavuus edellyttää, että 
maa- ja vesialueiden omistusoikeusjaotuksessa 
tapahtuneiden muutosten seurauksena muo
dostuneet uudet omistusoikeusyksiköt muodos
tetaan kiinteistöyksiköiksi. 

Lainsäädännön uudistamisella pyritään myös 
parantamaan kiinteistörakennetta edistämällä 
tilusjärjestelyjen suorittamista. Esityksellä pyri
tään myös alentamaan kiinteistöjärjestelmän 
ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia. Tässä 
tarkoituksessa tehostettaisiin kiinteistötoimitus
ten suorittamista siten, että eri toimituksia 
koskeva menettely yhdenmukaistetaan mahdol
lisuuksien mukaan sekä menettelysäännöksissä 
otetaan huomioon nykyaikaisen teknologian 
hyväksikäyttö toimitusten suorittamisessa. 

Kiinteistöjärjestelmän selvyys edistää maan
omistusolojen selvyyttä ja siten maahan liitty
vien hallinnollisten ja taloudellisten asioiden 
hoitoa. Yhtenäistämällä kiinteistönmuodosta
ruislainsäädäntöä tehostetaan ensisijaisesti 
alueellisten omistusmuutosten kirja.amista. 
Kiinteistöjärjestelmän selvyyteen noJautuen 
voidaan ylläpitää luotettava kiinteistörekisteri, 
joka on pohjana kirjaaruisjärjestelmälle ja ve
rojärjestelmälle. Kiinteistörakenteen paranta
minen ehdotukseen sisältyvällä rakennusmaan 
järjestelyllä ja tilusvaihto- tai uusjakomenette
lyllä edistää alueellista maankäyttöä taloudelli
siin tarkoituksiin sekä yksityisen kiinteistön 
sisäisen rakenteen tarkoituksenmukaisuutta. 

Esityksen lähtökohtana on se, ettei kiinteis
tönmuodostuksen ensisijainen tarkoitus eroa 
kaavoitusalueilla eikä muilla alueilla. Kiinteis
tönmuodostamistoimitusten ensisijaisena tar
koituksena on alueen maankäyttötilanteesta 
riippumatta yksilöidä maanomistajan omistuk
seen kuuluva alue siten, että se voidaan rekis
teröidä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiin
teistöjärjestelmän ylläpitotehtävä on siten itse
näinen, ensisijainen kiinteistötoimitusten tar
koitus. 

Rakentamisen ja muun maankäytön ensisi
jainen ohjaaminen kuuluu rakennuslainsäädän
töön ja sanotuista tehtävistä huolehtiminen 
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rakennuslupa- ja kaavoitusviranomaisille. Ase
ma-, rakennus- ja rantakaava-alueelia kaava 
määrää alueen käytön ja siellä kiinteistönmuo
dostuksen tavoitteena on edistää kaavan to
teuttamista. Yksityiskohtaisten kaavojen alueel
la kiinteistötoimituksissa pyritään edistämään 
kaavan toteuttamista ja saamaan muodostetta
vat kiinteistöt voimassa olevaan kaavaan so
veltuviksi. Myös muilla alueilla pyritään otta
maan rakentamiseen liittyvät näkökohdat huo
mioon. 

Yksityiskohtaisella kaavalla järjestetyillä alu
eilla ja muilla taaja-asutusalueilla rakentamisen 
ohjaaminen edellyttää osittamisrajoitustyyppi
siä rajoituksia kiinteistönmuodostamiseen, jot
ta kaava voidaan toteuttaa kiinteistöjaotuksen 
osalta. Kaavoissa ja rakennusjärjestyksissä on 
voitu antaa muun muassa rakennuspaikan ra
joja ja vähimmäiskokoa koskevia määräyksiä. 
Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että 
rakennuspaikkana käytettäväksi tarkoitettua 
aluetta kiinteistöksi muodostettaessa otetaan 
huomioon kyseiset seikat. 

Myös alueilla, joilla on voimassa rakennus
kielto yksityiskohtaisen kaavan laatimista var
ten tai joille rantakaavan laatiminen rakennus
lain säännösten mukaan on tarpeen, on tarkoi
tuksenmukaista ottaa kiinteistönmuodostukses
sa huomioon kaavoitukseen liittyviä näkökoh
tia ohjaamalla kiinteistönmuodostusta ositta
misrajoitustyyppisillä säännöksillä. Rakennus
kieltoalueena pyritään kiinteistönmuodostuk
sessa ottamaan huomioon myös rakentamiseen 
liittyviä näkökohtia. 

4. Esityksen vaikutukset 

Esityksen organisatoriset vaikutukset ovat 
vähäiset. Kiinteistötoimitusten suorittamiseen 
liittyvien tehtävien jakaantuminen valtion 
maanmittaushallinnon viranomaisten ja kun
nan kiinteistönmuodostamisviranomaisten vä
lillä säilyisi ennallaan. Myöskään mainittujen 
viranomaisten sisäiseen organisaatioon ei ehdo
teta muutoksia. Tältä osin lainsäädännön uu
distaminen ei näin ollen aiheuta organisatorista 
muutosta nykytilanteeseen. 

Esityksen mukaan kirjaaruisviranomaiset 
(kiinteistötuomarit) eivät enää käsittelisi mil
tään osin tontin tai yleisen alueen rekisteröimi
seen liittyviä asioita, vaan näistä asioista päät
täisi aina kunnan kiinteistöinsinööri. Tämän 

johdosta kirjaaruisviranomaisten (kiinteistötuo
mareiden) kiinteistönmuodostamiseen liittyvät 
tehtävät poistuisivat. 

Aiempaa joustavampi toimitusmenettely ja 
uuden teknologian hyväksikäyttömahdollisuu
den lisääntyminen vähentäisivät yhtä toimitus
ta kohti tarvittavan työn määrää ja siten 
saataisiin aikaan voimavarojen säästöä. Tämä 
puolestaan mahdollistaisi maanmittaushallin
non nykyisin voimavaroin suorittaa ne kiinteis
töjärjestelmän luotettavuuden parantamista 
tarkoittavat lisätehtävät, jotka voimavarojen 
puutteen vuoksi ovat jääneet tekemättä. Esitys 
ei aiheuta lisähenkilökunnan tarvetta eikä mui
takaan henkilöstövaikutuksia. 

Esitys ei lisäisi toimitusten kokonaiskustan
nuksia eikä valtion budjettivarojen tarvetta 
toimitusten suorittamisessa. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Valtioneuvosto asetti vuonna 1972 komitean, 
jonka tehtävänä oli selvittää kahdenlaisesta 
menettelystä kiinteistönmuodostamisessa kaa
va-alueella aiheutuvia epäkohtia, tutkia kiin
teistön muodostamisen yhdenmukaistamista 
koskevia mahdollisuuksia sekä laatia ehdotuk
set kiinteistönmuodostamista kaava-alueella 
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Ko
mitea luovutti mietintönsä helmikuun 13 päi
vänä 1974 (komiteanmietintö 1974:8). Tämän 
niin sanotun periaatekomitean mietintö sisälsi 
ainoastaan periaatteellisia kannanottoja jako
lainsäädännön kehittämisen suuntaviivoista. 
Mietintöön ei siten sisältynyt säädösehdotuk
sia. 

Tämän jälkeen valtioneuvosto asetti vuonna 
1975 uuden komitean, jonka tehtäväksi annet
tiin laatia ehdotus jakolainsäädännön eli jako
lain ja kaavoitusalueiden jakolain ja niihin 
läheisesti liittyvän lainsäädännön kokonaisuu
distukseksi tavoitteena kiinteistötoimituksia 
koskevan lainsäädännön yhtenäistäminen sekä 
kiinteistön muodostamisen ja rekisteröimisen 
yhdenmukaistaminen hallinnollisesta jaotukses
ta riippumattomaksi. Komitean oli työssään 
otettava huomioon myös periaatekomitean 
mietinnössä ja siitä annetuissa lausunnoissa 
esitetty. Komitean tulisi erityisesti kiinnittää 
huomiota kiinteistön muodostamisen yksinker
taistamiseen ja nopeuttamiseen sekä siihen, että 
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lainsäädäntö turvaa edellytykset alueiden ta
loudelliselle rakentamiselle ja tarkoituksenmu
kaiselle käytölle sekä tätä koskevien suunnitel
mien laatimiselle ja toteuttamiselle. Komitean 
tuli sisällyttää mietintöönsä ehdotus hallituksen 
esitykseksi jakolainsäädännön uudistamisesta. 
Tämän kiinteistönmuodostamiskomitea II:ksi 
nimitetyn komitean mietintö valmistui 27 päi
vänä helmikuuta 1981 (komiteanmietintö 1981: 
45). 

Komitean työ jäi kuitenkin sikäli kesken, 
että sen mietintö sisälsi säädöstekstien lisäksi 
vain lyhyehköt yleisperustelut Myös säädös
tekstien osalta valmistelutyö oli siinä määrin 
keskeneräinen, ettei hallituksen esityksen teke
mistä mietinnössä ehdotetun esityksen pohjalta 
katsottu mahdolliseksi. 

Edellä sanotusta syystä maa- ja metsätalous
ministeriö asettikin vuonna 1983 työryhmän, 
jonka tehtävänä oli laatia ehdotus jakolainsää
dännön kokonaisuudistukseksi kiinteistönmuo
dostamiskomitea II:n mietinnössään tekemien 
ehdotusten ja mietinnöstä annettujen lausunto
jen pohjalta. Tehtävässään työryhmän tuli ot
taa huomioon seuraavat näkökohdat: 

1) jakolain ja kaavoitusalueiden jakolain 
säännökset yhdistetään yhdeksi kiinteistön
muodostamislaiksi; 

2) eri kiinteistönmuodostamistoimituksia 
varten ei laadita yhtenäisiä toimituksen suorit
tamista koskevia edellytyksiä, vaan sanotut 
edellytykset laaditaan toimituslajikohtaisesti; 

3) toimituslajien lukumäärää vähennetään 
nykyisestä; 

4) tontinmittaus ja yleisen alueen mittaus 
jäävät omiksi toimituslajeikseen; 

5) uusjakoja ja muita vastaavia toimituksia 
koskevia säännöksiä kehitetään joustavammik
si ja monipuolisemmiksi; 

6) kiinteistötoimituksia koskevaan muutok
senhakujärjestelmään ei tehdä olennaisia muu
toksia; 

7) valtion ja kuntien väliseen toimivallan 
jakoon kiinteistötoimitusten suorittamisessa ei 
tehdä olennaisia muutoksia; sekä 

8) kiinteistönmuodostamistoimitusten vireil
le tuleminen edellyttää asianomaisen hakemus
ta nykyisessä laajuudessa. 

Sanotun kiinteistönmuodostamistyöryhmän 
mietintö valmistui 4 päivänä toukokuuta 1990. 

5.2. Lausunnonantajat 

Kiinteistönmuodostamistyöryhmän mietin-

nöstä (komiteanmietintö 1990:22) pyydettiin 
asian kannalta keskeisten ministeriöiden ja 
keskusvirastojen sekä maaoikeuksien lausun
not. Lisäksi pyydettiin lausunnot kuntien kes
kusjärjestöiltä, eräiltä korkeakouluilta ja etu
järjestöiltä. Suurin osa lausunnonantajista kan
natti työryhmän ehdotuksen päälinjoja ja 
yleensä huomautukset koskivat ehdotuksen yk
sityiskohtia. Ainoina asiallisesti merkittävinä 
kritiikin kohteina olivat rakennusmaan järjes
tely ja osittamisrajoitukset. Muun muassa kun
tien keskusjärjestöjen lausunnoissa esitettiin 
tiukempia osittamisrajoituksia kuin mitä työ
ryhmä oli ehdottanut. Tältä osin kuitenkin 
myös työryhmän ehdotus sai kannatusta useis
sa lausunnoissa. Lisäksi huomiota kiinnitettiin 
toimituslajien lukumäärään. 

Hallituksen esitys perustuu kiinteistönmuo
dostamistyöryhmän ehdotuksiin. Lausunnoissa 
esitetyt huomautukset on pyritty ottamaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon esitystä 
valmisteltaessa. Oikeusministeriön, ympäristö
ministeriön, liikenneministeriön, maanmittaus
laitoksen sekä Suomen Kuntaliiton kanssa on 
vielä erikseen neuvoteltu esityksen viimeistely
vaiheessa. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esityksen valmistelussa on otettu huomioon 
hallituksen esitykseen maakaareksi ja eräiksi 
siihen liittyksi laeiksi sisältyvät ehdotukset siltä 
osin kuin ne vaikuttavat tähän esitykseen sisäl
tyvään lakiehdotukseen kiinteistönmuodosta
mislaiksi. Maakaaren uudistamista koskevissa 
säännösehdotuksissa korostuu nykyisestään se 
näkökohta, ettei kiinteistönmuodostuksella ole 
merkitystä määräalan omistajavaihdosproses
sissa. Maakaarta koskevien säännösehdotusten 
mukaan määräalan saajaa koskisi sama lain
huudatusvelvollisuus kuin kiinteistön saajaa. 
Maakaaren uudistamisen yhteydessä tehty eh
dotus, että määräalan lohkominen kiinteistöksi 
tai muodostaminen tontiksi olisi mahdollista 
vasta sitten, kun määräalan saaja on saanut 
lopullisesti lainhuudon saannolleen, on otettu 
huomioon tässä esityksessä. Hallituksen esityk
seen maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi sisältyvä ehdotus siitä, että lainhuuda
tettu määräala olisi lisäksi kiinnityskelpoinen, 
on otettu huomioon myös tässä esityksessä. 
Tämä esitys on laadittu siten, että se voidaan 
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käsitellä ja siinä ehdotetut säännökset saattaa 
voimaan samanaikaisesti uuden maakaaren 
kanssa. 

Tässä esityksessä ehdotetusta kiinteistön
muodostamislaista johtuvat muutokset yleisistä 
teistä annettuun lakiin, oikeudesta entiseen 
tiealueeseen annettuun lakiin, rakennuslakiin, 

ulkoilulakiin, yhteismetsäosuuksien lunastami
sesta annettuun lakiin, yhteismetsälakiin ja 
pakkolunastuksesta puolustustarkoituksiin an
nettuun lakiin käsitellään erikseen niistä val
misteltavissa ja annettavissa hallituksen esityk
sissä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta 
lunastamisesta 

Jäljempänä jaksossa 4 käsitellään lakiehdo
tusten säätämisjärjestystä. Sen vuoksi, ettei 
ehdotettua kiinteistönmuodostamislakia olisi 
tarpeellista käsitellä kokonaisuudessaan perus
tuslainsäätämisjärjestyksessä, ehdotetaan val
tiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjes
tyksessä säädettäväksi laki kiinteistötoimituk
sessa tapahtuvasta lunastamisesta. 

Tämän ehdotetun lain nojalla olisi mahdol
lista säätää niin sanotun tavallisen lain säätä
misjärjestyksessä ehdotetun kiinteistönmuodos
tamislain säännökset, jotka koskevat kiinteis
tön yksityisen vesijätön, erillisen vesijätän ja 
yhteisen vesijätän sekä muun yhteisen alueen 
tai sitä koskevan osuuden lunastamista ja 
toisaalta yksityiselle asetettavaa lunastusvelvol
lisuutta. Ehdotettu laki antaisi myös valtuuden 
ottaa kiinteistönmuodostamislakiin säännös, 
jonka mukaan osakkaalta voitaisiin uusjaossa 
lunastaa alue täyttä korvausta vastaan ja antaa 
se muille osakkaille, vaikkei yleinen tarve sitä 
vaadi. 

1 §. Pykälän 1 kohdassa annettaisiin valtuu
tus lailla säätää siitä, että kiinteistötoimitukses
sa voidaan täyttä korvausta vastaan lunastaa 
kiinteistön yksityistä vesijättöä, erillistä vesijät
töä, yhteistä vesijättää sekä sellaista muuta 
yhteistä aluetta, joka ei ole yhteismetsää, yh
teistä vesialuetta tai yhteinen koski, liitettäväk
si kiinteistöön, yhteismetsään, yhteiseen aluee
seen tai sellaiseen määräalaan, joka tilusvaih
don taikka alueen siirtämistä tarkoittavan toi
mituksen yhteydessä muodostetaan kiinteistök
si. Tämän mukaisesti ehdotetaan kiinteistön
muodostamislakiin otettavaksi säännökset sen 
60, 61 ja 129 §:ksi. Niissä tarkoitetun lunastuk-

sen tarkoituksena on poistaa sanotunlaisista 
alueista kiinteistön käytölle aiheutuvaa haittaa. 
Lisäksi tarkoituksena on edistää kyseisten 
alueiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Tämän 
vuoksi lailla voitaisiin säätää, että vesijätön 
omistajalla tai, jos vesijättö on yhteinen, osa
kaskunnalla, olisi oikeus vaatia, että viereisen 
kiinteistön omistaja lunastaa sellaisen alueen, 
jota voidaan käyttää vain hänen omistamansa 
kiinteistön yhteydessä. Tarkoitus on, että edellä 
sanotun alueen lunastaminen tulee kysymyk
seen vain, jos alue huomattavasti vaikeuttaa 
kiinteistön käyttöä tai jos aluetta voidaan 
tarkoituksenmukaisesti käyttää vain kiinteistön 
yhteydessä. 

Pykälän 2 kohdassa annettaisiin valtuutus 
lailla säätää siitä, että kiinteistötoimituksessa 
voidaan täyttä korvausta vastaan lunastaa Uus
jakoalueella arvoltaan vähäinen alue liitettä
väksi jako-osakkaille muodostettaviin kiinteis
töihin. Tämän säännöksen nojalla on tarkoitus 
kiinteistönmuodostamislain 79 §:ssä säätää, että 
jos jollakin osakkaalla on uusjakoalueelia vain 
sellainen arvoltaan vähäinen alue, josta ei 
uusjaossakaan voida muodostaa tarkoituksen
mukaista käyttöyksikköä, voitaisiin tälläinen 
alue täyttä korvausta vastaan lunastaa ja antaa 
muille osakkaille. 

Pykälän 3 kohdassa annettaisiin valtuutus 
lailla säätää, että kiinteistötoimituksessa voi
daan täyttä korvausta vastaan velvoittaa 
yhteisen maa-alueen osakkaat Junastamaan 
osakaskiinteistön osuus. Tämän säännöksen 
nojalla otettaisiin kiinteistönmuodostamislain 
137 §:ään säännös, jonka mukaan yhteisen 
alueen jaossa muut yhteisen maa-alueen osak
kaat ovat velvolliset Junastamaan sellaisen osa
kaskiinteistön osuuden yhteiseen maa-aluee
seen, jota ei voida erottaa eikä osuus ole 
tarpeen osakkaan kiinteistön käytön kannalta. 

2 §. Pykälän 1 momentissa on lain voimaan-
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tulosäännös. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan 
kumottavaksi maanmittaustoimituksessa ta
pahtuvasta vesijätön luovuttamisesta annettu 
laki (53175). 

1.2. Kiinteistönmuodostamislaki 

luku. Soveltamisala ja määritelmät 

Luvussa on määritelty lain soveltamisala. 
Samalla on määritelty lakiehdotuksessa käyte
tyt käsitteet kiinteistö, kiinteistön ulottuvuus, 
yhteinen alue, tontti, yleinen alue, rekisterikylä, 
maaoikeudellinen kylä ja vesioikeudellinen ky
lä. 

1 §. Pykälä sisältää säännöksen lain sovelta
misalasta. Kiinteistönmuodostamislaki on tar
koitettu kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksi
köiden muodostamista, kiinteistöjaotuksen 
muuttamista, rekisteriyksiköiden ulottuvuuden 
määrittämistä ja vahvistamista sekä kiinteistö
jaalukseen liittyvien epäselvyyksien selvittämis
tä koskevaksi yleislaiksi. 

Kiinteistöjen yhdistäminen on asiallisesti uu
den kiinteistön muodostamista kahdesta tai 
useammasta kiinteistöstä. Voimassa olevassa 
lainsäädännössä yhdistämisestä on säädetty eri 
laissa kuin varsinaisesta kiinteistönmuodostuk
sesta. Kun yhdistäminen vastaisuudessakin 
suoritettaisiin vain kirjaamistoimenpiteenä, on 
pykälässä selvyyden vuoksi mainittu myös kiin
teistöjen yhdistämisestä. 

Kiinteistöjen rekisteröiruisestä säädetään 
pääosin kiinteistörekisterilaissa. Toisaalta re
kisteröimisellä on varsinkin tonttien osalta sel
laisia erityisiä vaikutuksia, että rekisteröimistä 
koskevia säännöksiä on otettava myös ehdotet
luun kiinteistönmuodostuslakiin. Rekisteröimi
sen osalta kiinteistörekisterilaki ja kiinteistön
muodostaruislaki täydentävät toisiaan. 

Useassa erityislaissa on kiinteistönmuodosta
mista koskevia erityiskysymyksiä järjestäviä 
säännöksiä. Nämä säännökset täydentävät tai 
poikkeavat kiinteistönmuodostamislain sään
nöksistä. Tästä syystä tarpeellinen maininta on 
otettu pykälään. 

2 §. Pykälän 1 kohdassa on määritelty rekis
teriyksiköt. Määritelmä perustuu käytännössä 
ja tieteisapissa vakiintuneisiin käsityksiin. Yk
siköt jaetaan kahteen pääryhmään, kiinteistöi
hin ja muihin rekisteriyksiköihin. Perusteena 
tälle jaottelulle on se, että kiinteistöt ovat 
itsenäisiä, rajailtaan määrättyjä yksikköjä, jot-

ka ovat välittömän maanomistuksen kohteena. 
Muut rekisteriyksiköt eivät sen sijaan ole vä
littömän maanomistuksen yksikköjä. Omistus 
niihin saadaan kiinteistön kautta siten, että 
kiinteistöllä on tietty osuus tällaiseen yksik
köön. Esimerkkinä voidaan mainita yhteinen 
alue, joka kuuluu osakkaille, mutta joka välit
tömästi ei ole kenenkään omistuksessa. 

Kaikille yksiköille on ominaista se, että ne 
ovat kiinteistörekisteriin erillisinä merkittäviä 
yksikköjä. Tässä laissa ei sen sijaan lueteltaisi 
eikä määriteltäisi tyhjentävästi erilaisia kiinteis
töjä, vaan tätä koskevat säännökset ovat kiin
teistörekisterilaissa. Pykälän 3 ja 4 kohtiin on 
otettu ainoastaan tonttia ja yleistä aluetta 
koskevat määritelmät, koska niitä koskevat 
säännökset eroavat eräiltä osin muista tämän 
lain mukaan muodostettavia kiinteistöjä koske
vista säännöksistä. 

Pykälään ei ole otettu määritelmää määrä
alasta, vaikka määräalan omistajalla katso
taankin olevan kiinteistön omistajan asema ja 
vaikka määräala näin ollen voitaisiin ymmär
tää välittömän maanomistuksen yksiköksi. 
Määräala ei kuitenkaan ole rekisteriyksikkö, 
vaikka se onkin omistusyksikkö. Määräalan 
käsite selvitetään Jobkoruista koskevan sään
nöksen yhteydessä. 

Pykälän 1 kohdassa on määritelty myös 
kiinteistön ulottuvuus. Kaikki tämän lain mu
kaiset toimitukset koskevat yhtä tai useampaa 
kiinteistön ulottuvuuden osaa. Näitä osia ovat 
kiinteistön alue, kiinteistön osuudet yhteisiin 
alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä 
kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityi
set erityiset etuudet. Yksittäiseen kiinteistöön 
voivat kuulua kaikki edellä mainitut ulottuvuu
den osat tai kiinteistö voi muodostua yhdestä 
tai muutamasta ulottuvuuden osasta niissä 
tapauksissa, joissa kiinteistöön voi kuulua esi
merkiksi vain osuus yhteiseen alueeseen. Yksis
tään rasiteoikeus ei sen sijaan voisi muodostaa 
kiinteistöä. 

Kiinteistön ulottuvuuden eri osista on sään
nöksiä laissa jäljempänä. Pyrkimyksenä on 
ollut, että kaikki ulottuvuutta koskevat sään
nökset sisältyisivät kiinteistönmuodostamisla
kiin. Tärkeän poikkeuksen tässä suhteessa 
muodostavat kuitenkin rasiteoikeudet Niinpä 
määritelmän mukaisiin rasiteoikeuksiin kuuluu 
muitakin oikeuksia kuin tämän lain tarkoitta
mia rasitteita. Rasiteoikeus kiinteistön ulottu
vuutta määrittelevänä käsitteenä tarkoittaakin 
varsinaisten rasitteiden lisäksi rasitteisiin ver-
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rattavia oikeuksia. Varsinaisia rasitteita ovat 
tämän lain nimenomaiseen säännökseen perus
tuvat rasitteet ja rasiteoikeuksia vastaavanlaiset 
oikeudet, joista tyypillinen esimerkki on yksi
tyistielaissa tarkoitettu tieoikeus. 

Pykälän 5--7 kohdissa on määritelty erilai
set kyläkäsitteet Kiinteistöjärjestelmän lähtö
kohtana on asutushistorialliselta pohjalta syn
tynyt kylä- ja talojaotus. Nykyinen kiinteistö
jaotus on pääsääntöisesti muodostunut siten, 
että kylään kuulunut maa-alue jaettiin isojaolla 
kylän talojen kesken ja myöhemmin talot ovat 
jakautuneet eri osittamistoimitusten kautta ti
loiksi. Osittamistoimitusten ohella myös erilai
set järjestelytoimitukset, kuten uusjaot ja tilus
vaihdot ja eräät muut maanmittaustoimitukset 
sekä erilaiset lunastustoimitukset ovat muo
touttaneet kiinteistöjaotusta. 

Kuten edellä todettiin, kiinteistöjärjestelmän 
lähtökohtana on ollut asutushistoriallinen kylä. 
Ryhdyttäessä rekisteröimään taloja ja tiloja 
alkuaan maakirjaan ja sittemmin maarekiste
riin, tapahtui rekisteröiminen kylittäin. Maan 
eri osissa on eri tavalla ja eri syistä johtuen 
saatettu käsitellä vanha asutuskylä isojaossa 
kahtena tai useampana jakokuntana taikka 
useita asutuskyliä on saatettu käsitellä samana 
jakokuntana. Kun rekisterikylät on muodostet
tu jakokunnittain, tästä johtuu, että rekisteriin 
merkitty kyläjaotus poikkeaa eräissä tapauksis
sa alkuperäisestä asutushistoriallisesta kyläjao
tuksesta. Kun kylälle yhteisesti kuuluvat alueet, 
kuten eräät isojaossa jakamatta jääneet maa
alueet ja lähes säännönmukaisesti jakamatta 
olevat kylälle kuuluvat vesialueet, ovat alkupe
räiseen asutuskylään kuuluvien kiinteistöjen 
yhteisiä, on tarpeen erottaa kiinteistöhallinnol
linen rekisterikylä maaoikeudellisesta ja vesioi
keudellisesta kyläkäsitteestä. 

Maaoikeudellisen ja vesioikeudellisen kylän 
määritteleminen erikseen on tarpeen sen vuok
si, että vesioikeudellisia kyliä eli alkuperäisiä 
jakamauoman vesialueen omistusyksikköjä 
ovat maaoikeudellista kylää vastaavien kylien 
ohella myös eräät muut pykälän 7 kohdassa 
mainitut maanomistuksen yksiköt. 

2 luku. Kiinteistötoimitus ja toimitusmiehet 

Luvun säännökset koskevat lain täytäntöön
panon kannalta keskeistä asiakokonaisuutta eli 
kiinteistötoimitusta ja sen toimitusmiehistöä. 
Tämän lain mukaiset toimenpiteet lukuun ot-

tamatta kiinteistöjen rekisteröimistä ja yhdistä
mistä käsitellään kiinteistötoimituksessa. Kiin
teistötoimituksen suorittavat toimitusmiehet, 
joita ovat toimitusinsinööri ja uskotut miehet. 
Toimitusinsinööri olisi aina virkamies ja usko
tut miehet puolestaan luottamushenkilöitä. Eh
dotetut säännökset vastaisivat niin toimitus
miehistön kokoonpanon kuin toimitusmiehiä 
koskevien määräyslenkin osalta pääpiirteissään 
nykyisiä säännöksiä. 

3 §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, että 
1 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet edellä mainituin 
poikkeuksin suoritetaan kiinteistötoimitukses
sa. Kiinteistötoimitus on luonteeltaan määrä
muotoinen hallinnollinen menettely. Varsinai
sesta hallintomenettelystä kiinteistötoimitusme
nettely eroaa siten, että kiinteistötoimituksessa 
noudatettava menettely on suurelta osin sito
varumin ja yksityiskohtaisemmin säännelty. 
Tällaisen erityisen menettelyn säilyttäminen 
lainsäädännössä on tarpeen, koska kiinteistö
toimituksessa tehtävillä ratkaisuilla yleensä on 
merkitystä asianosaisten välisten oikeudellisten 
suhteiden kannalta. Hallintomenetelylain 
(598/82) mukainen menettely ei tämän vuoksi 
sovellu kiinteistötoimituksessa ratkaistavien 
asioiden käsittelyyn. 

4 §. Pykälässä ovat toimitusmiesten kokoon
panoa koskevat säännökset. Ehdotuksen mu
kaan kiinteistötoimituksen toimitusmiehistö 
muodostuisi täysilukuisessa kokoonpanossaan 
toimitusinsinööristä ja kahdesta uskotusta mie
hestä. Selväpiirteisissä toimituksissa kolmihen
kisen toimitusmiehistön käyttäminen on kui
tenkin tarpeetonta. Tällöin toimituksen voisi 
suorittaa toimitusinsinööri yksinään. Toimitus 
tulisi asianosaisille halvemmaksi eikä heidän 
oikeusturvansakaan vaarantuisi. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että pykälässä mainituissa tapauk
sissa toimitusinsinööri voisi suorittaa kiinteis
tötoimituksen ilman uskottuja miehiä. Jos toi
mitusinsinööri kuitenkin pitää uskottujen mies
ten käyttämistä tarpeellisena tai jos joku asi
anosaisista pyytää uskottujen miesten käyttä
mistä, olisi uskottujen miesten osallistuttava 
toimitukseen. 

5 §. Kiinteistötoimituksia suorittavat osaksi 
maanmittauslaitoksen virkamiehet ja osaksi 
kuntien kiinteistöinsinöörit Toiminta on ja
kautunut siten, että kiinteistöinsinöörit suorit
tavat tontinmittaukset ja yleisten alueiden mit
taukset sekä asemakaavan mukaiset rasitetoi
mitukset ja maanmittauslaitoksen virkamiehet 
muut toimitukset. Eräissä tapauksissa kiinteis-
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töinsinöörit ovat maanmittaustoimistojen mää
räyksestä suorittaneet myös maanmittauslai
toksen alaan kuuluvia toimituksia. 

Pykälän 1 momentissa on yleissäännös siitä, 
ketkä voivat olla toimitusinsinööreinä kiinteis
tötoimituksissa. Toimitusinsinöörinä voi olla 
maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuh
teessa oleva, maanmittauksen koulutusohjel
man mukaisen, tehtävään soveltuvan tutkinnon 
suorittanut diplomi-insinööri. Teknillisten op
pilaitosten tai väliaikaisten ammattikorkeakou
lujen maanmittaustekniikan opintosuunnalla 
tutkinnon suorittanut insinööri tai teknikko 
voisi myös olla toimitusinsinöörinä tietyissä 
kiinteistötoimituksissa. 

Osassa kiinteistötoimituksia diplomi-insinöö
rien käyttö on tarpeetonta, koska maanmitta
ustekniikan opintosuunnalla suoritettu insinöö
rin tai teknikon tutkinto antaa niiden suoritta
miseen riittävän valmiuden. Kun insinöörien ja 
teknikoiden käyttäminen toimitusinsinöörinä 
mainitunlaisissa toimituksissa lisäksi edistää 
henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaista 
käyttämistä, on pykälän 2 momenttiin otettu 
säännökset insinöörien ja teknikoiden oikeu
desta toimia kiinteistötoimitusten toimitusinsi
nööreinä. 

Pykälään sisältyvät myös säännökset valtion 
maanmittausviranomaisten ja kuntien kiinteis
tönmuodostamisviranomaisten alueellisesta ja 
asiallisesta toimivallan jaosta. Tämä toimival
lan jako säilyisi pääosin nykyisellään. Pykälän 
3 momentin mukaan kunnan kiinteistöinsinöö
ristä annetussa laissa tarkoitettu kiinteistöinsi
nööri toimisi siten toimitusinsinöörinä momen
tissa mainituissa toimituksissa. Pykälän 1 mo
mentissa mainittu insinööri tai teknikko, joka 
on kunnan palveluksessa virkasuhteessa, voisi 
myös olla toimitusinsinöörinä tietyissä toimi
tuksissa. 

Pykälän 4 momentissa ovat säännökset kun
nan palveluksessa olevien kiinteistöinsinöörin, 
insinöörin ja teknikon oikeudesta olla toimi
tusinsinöörinä muissa kuin pykälän 3 momen
tissa luetelluissa toimituksissa. Tarkoituksen
mukaista on, että kiinteistöinsinööri, insinööri 
ja teknikko voisivat suorittaa tavallisimpia 
pienehköjä kiinteistötoimituksia koko kunnan 
alueella. Niinpä ehdotetaan, että kiinteistöinsi
nööri voisi olla toimitusinsinöörinä koko kun
nan alueella lohkomisessa, vapaaehtoisessa ti
lusvaihdossa, kiinteistönmäärityksessä ja rasite
toimituksessa. Insinööri ja teknikko voisivat 
olla vastaavasti toimitusinsinöörinä lohkomi-
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sessa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, rajan
käynnissä ja rasitetoimituksessa. Toimitusinsi
nöörinä toimiminen edellyttäisi kunnan suostu
musta kuten nykyäänkin. 

6 §. Pykälä sisältää säännökset uskottujen 
miesten valitsemisesta ja heidän erityisistä kel
poisuusehdoistaan. Kun uskotun miehen tehtä
vä on monessa suhteessa verrattavissa käräjä
oikeuden lautamiehen tehtävään, ehdotetaan, 
että myös uskottujen miesten vaalin toimittaisi 
kunnanvaltuusto ja että uskottujen miesten 
vaalikelpoisuuteen sovellettaisiin käräjäoikeu
den lautamiesten valitsemista koskevia sään
nöksiä. Uskotuilta miehiltä ehdotetaan kuiten
kin erityisenä kelpoisuusehtona vaadittavaksi 
kiinteistöasioihin perehtymistä ja paikallisolo
jen tuntemusta. Muutoin uskottuun mieheen 
sovellettaisiin pääsääntöisesti kunnan luotta
mushenkilöä koskevia säännöksiä. Uskotune 
miehe11e maksettavan palkkion sekä matkakus
tannusten ja päivärahan määräämisperusteet 
vahvistaisi maanmittauslaitoksen keskusha11in
to. 

7 §. Uskotuksi mieheksi voidaan valita hen
kilö, joka ei ole virkamies eikä siten ilman 
muuta virkavastuun alainen. Tämän vuoksi 
pykälään on otettu säännös siitä, että uskottu 
mies suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Li
säksi pykälässä ovat uskotun miehen vakuu
tuksen antamista koskevat säännökset. 

8 §. Kuhunkin toimitukseen on aina erikseen 
kutsuttava uskotut miehet kunnan valitsemista 
uskotuista miehistä. Käytännön syistä tämä 
tehtävä soveltuu parhaiten toimitusinsinöörille. 
Pykälän 1 momenttiin on otettu tätä koskeva 
säännös. 

Pykälän 2 momenttiin on selvyyden vuoksi 
otettu säännös siitä, ettei toimituksessa aikai
semmin tehtyjä ratkaisuja oteta uudelleen kä
siteltäväksi sen vuoksi, että kesken toimituksen 
toimitusmiehistöä täydennetään uskotuilla mie
hillä. 

9 §. Laajojen toimitusten, kuten esimerkiksi 
uusjakojen yhteydessä voi sattua, että kaikki 
kuntaan valitut uskotut miehet ovat joko es
tee11isiä tai estyneitä toimimaan uskottuina 
miehinä. Tällaisten tilanteiden varalta ehdote
taan säädettäväksi, että uskotut miehet voi
daan kutsua naapurikunnasta. 

Uskotun miehen tehtävä on toimituskohtai
nen. Sen vuoksi pykälään on otettu säännös 
siitä, että toimituksessa voidaan käyttää samo-
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ja uskottuja miehiä, vaikka toimitus koskisi 
useaan kuntaan kuuluvaa aluetta. 

10 §. Toimitusten suorittamisen kannalta on 
tärkeää, ettei uskotun miehen poisjääminen 
toimituksesta aiheuta toimituksen siirtämistä. 
Tämän vuoksi pykälän 1 momenttiin on otettu 
säännös toisen henkilön kutsumisesta uskotuk
si mieheksi siinä tapauksessa, että kutsuttu 
uskottu mies jää toimitukseen saapumatta. 

Uskottujen miesten tehtävänä on osallistua 
toimituksessa tehtävien ratkaisujen tekemiseen. 
Tämän vuoksi uskottujen miesten läsnäolo ei 
ole tarpeen suoritettaessa teknisiä tehtäviä, 
kuten kartoitusta, puuston määrän arviointia 
tai rajojen aukikarsimista. Pykälän 2 moment
tiin ehdotetaan otettavaksi tätä koskeva sään
nös. 

11 §. Pykälä sisältää toimitusmiesten esteelli
syyttä koskevat säännökset. Kun toimitusmies
ten tehtävät vastaavat monessa suhteessa tuo
marin tehtäviä, ehdotetaan, että toimitusmies
ten esteellisyyttä koskevat samat säännökset 
kuin tuomarin esteellisyyttä. Pykälän 2 mo
menttiin on otettu säännös velvollisuudesta 
ilmoittaa tiedossa olevasta esteellisyydestä toi
mitusmiehille. 

12 §. Pykälässä ovat säännökset toimitus
miesten esteellisyyden toteamisesta ja menette
lystä sellaisissa tilanteissa, joissa toimitusmies 
todetaan esteelliseksi. Lisäksi 3 momenttiin on 
otettu selventävä säännös siitä, että esteellisyys 
vaikuttaa toimituksessa tehtäviin ratkaisuihin 
vasta esteellisyyden toteamisesta lukien. 

13 §. Toimituksessa suoritettavassa erityistä 
asiantuntemusta vaativissa arvioinnissa tai 
suunnittelutehtävässä on toisinaan tarkoituk
senmukaista käyttää toimitusmiesten apuna 
asiantuntijaa. Esimerkkeinä voidaan mainita 
soran tai turpeen laadun ja määrän arviointi 
sekä perusparannushankkeiden suunnittelu. 
Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös toimitusmiesten oikeudesta kutsua asi
antuntijoita toimitukseen avustamaan erityistä 
asiantuntemusta vaativien asioiden käsittelyssä. 

3 luku. Kiinteistötoimituksen vireilletulo sekä 
asianosaiset ja muut puhe\'allan käyttä
jät 

Luvun säännökset koskevat kiinteistötoimi
tuksen vireilletuloa ja asianosaisuutta toimituk
sessa. 

Voimassa olevassa laissa on lueteltu ne hen-

ki1ötahot, jotka voivat esiintyä toimituksessa 
asianosaisen asemassa. Kun tästä on ollut 
seurauksena, että eräissä tilanteissa henkilölle 
ei ole voitu antaa asianosaisen asemaa sellai
sessakaan tapauksessa, että toimituksessa teh
tävä ratkaisu koskee välittömästi hänen oike
uttaan, on lakiehdotuksessa luovuttu asian
osaistahojen luettelemisesta. 

Eräissä yhteisomistustilanteissa ja omistajan
vaihdostilanteissa sekä omistusoikeuden ollessa 
riidanalainen saattaisi olla vaikeaa ratkaista, 
keitä on kussakin yksittäistapauksessa pidettä
vä toimituksen asianosaisina ja keillä on siten 
oikeus osallistua kiinteistön tai sen osan puo
lesta tehtäviin määräämistoimiin. Näiden tilan
teiden varalta lukuun on otettu nimenomaiset 
säännökset. 

14'--16 §. Pykälissä ovat kiinteistötoimituk
sen hakemista, toimitusmääräyksen antamista 
ja toimituksen vireilletuloa koskevat säännök
set. 

Toimituksen vireille tuleminen edellyttää 
asianosaisen hakemusta, jollei laissa nimen
omaisesti säädetä, että viranomainen voi omas
ta aloitteestaan panna toimituksen vireille. 

Pääsääntöisesti hakemus jätetään joko asian
omaiselle maanmittaustoimistolle tai kunnan 
kiinteistörekisterin pitäjälle sen mukaan, onko 
toimituksen suorittaja maanmittaustoimiston 
virkamies vai kunnan viranhaltija. Hallituksen 
esityksessä maakaareksi ja eräiksi siihen liitty
viksi laeiksi on ehdotettu, että määräalan loh
kominen kiinteistöksi tai muodostaminen ton
tiksi olisi mahdollista vasta sitten, kun määrä
alan saaja on saanut lopullisesti lainhuudon 
saannolleen. Tämän vuoksi ehdotetaan kiinteis
tönmuodostamislain 14 §:n 1 momenttiin otet
tavaksi viittaussäännös toimituksen vireilletu
losta hakemuksetta. Lakiehdotuksen 22 §:n 2 
momentin mukaan lohkominen tulisi vireille, 
kun kirjaamisviranomaisen ilmoitus määräalan 
saannon lainhuudosta on saapunut maanmitta
ustoimistolle. 

Se, millaisia selvityksiä kunkin toimitushake
muksen liitteeksi tarvitaan, riippuu toimitusla
jista. Yksityiskohtaiset määräykset tarvittavista 
asiakirjoista annettaisiin asetuksella. Käytän
nössä esiintyy melko usein, että hakemusasia
kirjat ovat joitain määräyksen antamiseen vai
kultavalta osin puutteelliset. Tämän vuoksi 
15 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että ensisijaisesti viranomaisen on selvitettävä, 
onko sillä itsellään käytettävissä puutteen kor
jaamiseksi tarvittavat tiedot ja toissijaisesti 
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varattava hakijalle mahdollisuus hakemuksensa 
täydentämiseen. Näilläkin säännöksillä pyri
tään edistämään kansalaisille annettavaa palve
lua. 

Kun hakemus on asianmukaisesti tehty, ha
kemusviranomaisen on annettava määräys toi
mituksen suorittamiseen. Tarkoituksena on, 
että asianosaisella on oikeus hakemuksensa 
perusteella saada asiansa toimitusmenettelyssä 
tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. 

Toimituksen vireille tulemiseen liittyy eräitä 
oikeusvaikutuksia. Tämän vuoksi 16 §:n 1 mo
menttiin on otettu nimenomainen säännös siitä, 
että toimitus tulee vireille toimitusmääräyksen 
antamisella. 

Käytännössä esiintyy tapauksia, että asian
osainen on asiantuntemattomuuttaan hakenut 
väärän lajista toimitusta. Esimerkkinä voidaan 
mainita, että asianosainen on hakenut lohko
mista, vaikka hän omistaa murto-osan kiinteis
töstä ja hänen olisi tullut hakea halkomista 
osuutensa erottamiseksi. Myös päinvastainen 
tapaus on melko tavanomainen. Jotta toimitus
ta ei tämän vuoksi jätettäisi sikseen ja asian
osaista osoitettaisi hakemaan uudelleen toimi
tusta, 16 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi, että toimitusmääräyksestä huolimatta 
on tehtävä sellainen toimitus tai sellaiset toimi
tukset kuin hakemuksen tarkoituksen toteutta
miseksi on tarpeen, mikäli hakija antaa siihen 
suostumuksensa. 

Asianosaisen kannalta on tarkoituksenmu
kaista, että mahdollisuuksien mukaan samalla 
kertaa tehdään muukin hänen tarvitsemansa 
kiinteistötoimituksena suoritettava toimenpide, 
kuten esimerkiksi vesijättöosuuden muostami
nen tilaksi. Tällaisen toimenpiteen tarve saattaa 
tulla esille toimituksen aikana. Tämän vuoksi 
16 §:n 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että asianosaisen pyynnöstä toimitukseen voi
daan yhdistää sellainen muu toimenpide, jota 
alkuperäinen hakemus ei edellyttänyt. Edelly
tyksenä tälle kuitenkin olisi, ettei alkuperäinen 
toimitus sanottavasti viivästy, koska toimituk
sen laajentamisesta ei saisi aiheutua muille 
asianosaisille kohtuutonta haittaa. Jos toimen
pidettä ei voida suorittaa osana haettua toimi
tusta, on sitä varten haettava erikseen kiinteis
tötoimitusta. 

17 §. Toimituksen laadusta ja muista toimi
tukseen liittyvistä seikoista riippuu, kenen oi
keuksien on katsottava olevan toimituksessa 
tehtäviin ratkaisuihin sellaisessa suhteessa, että 
hänelle on annettava asianosaisen asema ja 

täten oikeus tehdä vaatimuksia toimituksen 
suhteen ja osallistua siinä tehtäviin määräämis
toimiin. Tämän vuoksi pykälässä ei ole lueteltu 
asianosaisia, vaan ehdotetaan säädettäväksi, 
että hakijan ohella asianosainen on jokainen 
henkilö, jonka oikeutta toimitus välittömästi 
koskee. Näin ollen asianosaisia olisivat edel
leenkin esimerkiksi määräalan omistajat, rasi
te-, vuokra- ja muun erityisen oikeuden haltijat 
sekä ne, joille on luovutettu jonkin tilan osuus 
yhteiseen tilukseen tai määräosaan siitä, kaikis
sa niissä toimituksissa, joissa tehtävät ratkaisut 
vaikuttavat heidän oikeuksiinsa ja velvollisuuk
siinsa. Selvyyden vuoksi säännöksessä maini
taan kuitenkin panttioikeuden haltijan asian
osaisuudesta silloin, kun lohkokiinteistö tai 
alue vapautetaan ehdotetun kiinteistönmuodos
tamislain 28 §:n tai 134 §:n nojalla vastaamasta 
kiinnityksistä ilman panttioikeuden haltijan 
suostumusta. 

Asianosaisten ohella asianomaisella kunnalla 
on mielenkiintoa pitää silmällä 168 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetuilla alueilla suoritettavia 
kiinteistötoimituksia siinä suhteessa, että toimi
tuksessa otetaan huomioon sellaiset taaja-asu
tusta ja kaavoitusta koskevat seikat, jotka 
laissa on säädetty huomioon otettaviksi. Lain 
231 §:n 2 momentin mukaan kunta voi hakea 
muutosta edellä tarkoitetuilla alueilla suoritet
tuun toimitukseen eräiden ratkaisujen osalta. 
Tämän vuoksi pykälässä ehdotetaan säädettä
väksi, että kunnalle annettaisiin puhevalta 
168 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla alueilla 
suoritettavissa toimituksissa. 

18 §. Käytännössä esiintyy tapauksia, jolloin 
toimituksen aikana on vireillä toimituksen 
alaista kiinteistöä tai aluetta koskeva omistus
oikeusriita taikka kiinteistöön tai alueeseen 
liittyvää muuta oikeutta koskeva riita. Riita 
saattaa olla pitkäaikainen eikä kiinteistötoimi
tuksen muiden asianosaisten kannalta ole koh
tuullista odottaa riidan lopputulosta. Tällaisten 
tilanteiden varalta ehdotetaan säädettäväksi, 
että asianosaisen puhevaltaa kiinteistötoimituk
sessa kunakin ajankohtana käyttää se, jolla on 
lainhuuto tai joka omistajana hallitsee kiinteis
töä tai aluetta. Lain 184 §:ään on lisäksi otettu 
säännös siitä, ettei sellaista toimitusta, jonka 
lopputulokseen tuomioistuimessa vireillä oleva 
riita voi vaikuttaa, saa lopettaa ennen riidan 
ratkaisemista. 

19 §. Yleensä yhteisomistuksessa olevan kiin
teistön tai yhteisen alueen taikka usealle hen
kilölle tai kiinteistölle yhteisesti kuuluvan oi-
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keuden tai etuuden osalta edellytetään, että 
sillä, joka käyttää mainitun omaisuuden osalta 
puhevaltaa, tulee olla muiden yhteisomistajien 
tai oikeudenhaltijoiden antama valtuutus sii
hen. Käytännössä tämä johtaisi kiinteistötoimi
tuksissa usein siihen, ettei kukaan voisi maini
tunlaisen omaisuuden osalta käyttää asianosai
sen puhevaltaa, koska valtuutuksien hankkimi
nen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta. Jotta 
yhteisomistuksessakin olevan omaisuuden osal
ta tulisi toimituksessa edut valvotuiksi, ehdo
tetaan säädettäväksi, että jokainen yhteisomis
taja tai oikeudenhaltija voisi käyttää kyseisen 
omaisuuden osalta asianosaisen puhevaltaa. 

Toimituksen yhteydessä asianosaiset voivat 
sopia sellaisistakin seikoista, joilla on suuri 
taloudellinen merkitys tai huomattava vaikutus 
omistuksen kannalta. Tämän vuoksi ehdote
taan yhteisomistajan sopimusoikeutta toimi
tuksessa rajoitettavaksi siten, että ilman kaik
kien yhteisomistajien valtuutusta yhteisomista
ja voisi tehdä kiinteistöä tai määräalaa koske
van sopimuksen vain niistä asioista, joista 
laissa on nimenomainen tätä koskeva säännös. 
Yhteisen alueen osalta sovellettaisiin, mitä yh
teisaluelaissa säädetään. 

4 luku. Lohkominen 

Luvun säännökset koskevat lohkomista. 
Kun kiinteistöstä tai yhteisestä alueesta on 
kaupan tai muun luovutuksen perusteella luo
vutettu rajailtaan määrätty alue eli määräala, 
siirtyy määräalan omistusoikeus luovutuksen 
saajalle siten kuin luovutuskirjassa on määrät
ty. Vaikka luovutuksen saajasta onkin tullut 
määräalan omistaja, ei näin muodostunutta 
uutta omistusoikeusyksikköä voida nykyisin 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan mer
kitä kiinteistörekisteriin eikä lainhuudattaa tai 
pantata ennen kuin se on kiinteistötoimitukses
sa muodostettu kiinteistöksi. Tältä osin halli
tuksen esitykseen maakaareksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi sisältyy ehdotus, jonka mu
kaan myös määräala voitaisiin lainhuudattaa ja 
pantata. Tässä esityksessä on otettu huomioon 
mainittu ehdotus. Kun määräala on luovutettu 
yhteisestä alueesta tai muusta kiinteistöstä kuin 
tontista tai yleisestä alueesta, sen erottaminen 
tapahtuu lohkomalla. 

Aina ei erotettavaa määräalaa kuitenkaan 
ole tarpeen muodostaa uudeksi itsenäiseksi 
kiinteistöksi. Siinä tapauksessa, että Juovutuk-

sensaaja omistaa ennestään kiinteistön, voi
daan erotettava määräala siirtää osaksi hänen 
omistamaansa kiinteistöä. 

Edellä mainitut määräalan erottamista ja 
kiinteistöksi muodostamista tai ennestään ole
vaan kiinteistöön siirtämistä koskevat periaat
teet eivät merkitse itse toimituksen kannalta 
asiallista muutosta voimassa olevaan lainsää
däntöön. Lohkomisen soveltamisalaa ehdote
taan kuitenkin laajennettavaksi siten, että Ioh
komalla voitaisiin erityisestä syystä erottaa 
määräala muustakin kiinteistöstä kuin tilasta, 
esimerkiksi pakkolunastusyksiköstä, jolloin 
Iohkomalla voitaisiin muodostaa siis muukin 
kiinteistö kuin tila. 

Silloin kun suoritetaan yhteislohkominen eli 
Iohkomalla muodostettava kiinteistö käsittää 
määräaloja useasta kiinteistöstä tai yhteisestä 
alueesta taikka kun määräala siirretään Iohko
malla ennestään olevaan kiinteistöön, joudu
taan lohkoruistoimituksessa huolehtimaan, ettei 
panttioikeuden haltijan oikeutta vaaranneta ja 
ettei panttisaamisten ja muiden kirjausten etu
sijajärjestys mene sekaisin. Voimassa olevassa 
lainsäädännössä nämä seikat on ratkaistu vaa
timalla tiettyihin toimituksiin kiinnityksenhalti
jain suostumus sekä soveltamalla mainitunlai
sissa lohkomisissa kiinnitysvastuun osalta niin 
sanottua murto-osaisperiaatetta. Tällöin voi
massa olevien säännösten mukaan tila, joka on 
muodostettu Iohkomalla (lohkotila) useaan ti
laan kuuluneista määräaJoista, on vastuussa 
kunkin emätilan kiinnityksistä määräosuuksin 
sen mukaan kuin sillä on laskettu olevan 
osuutta näistä tiloista ja näiden manttaaleita on 
sen johdosta vähennetty. Vastaavalla tavalla 
kiinnitysvastuu voimassa olevien säännösten 
mukaan jakautuu silloin, kun lohkotila on 
erotettu yhteisestä alueesta tai kun määräala 
Iohkomalla siirretään ennestään olevaan tilaan. 

Ehdotuksen mukaan edellä selostettuja pant
tioikeuden haltijan aseman ja kiinnitysvastuun 
järjestämistä koskevia periaatteita tarkistettai
siin siten, että käyttöön otettaisiin kiinnitysvas
tuusta vapauttaruisperiaate ja määräosaisperi
aate korvattaisiin kiinnitysten laajenemisperi
aatteella. Tällöin muodostettava lohkokiinteis
tö tai siirretystä määräalasta ja vastaanoltavas
ta kiinteistöstä ( saajakiinteistö) muodostettava 
kiinteistö vapautettaisiin kiinnitysvastuun jär
jestämistä varten eräissä tapauksissa vastaa
masta emäkiinteistön kiinnityksistä. Jos taas 
muodostettavaa kiinteistöä ei vapauteta vastaa
masta emäkiinteistön kiinnityksestä, ne kiinni-
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tykset, jotka jäävät rasittamaan lohkokiinteis
töä tai määräalasta ja saajakiinteistöstä muo
dostettua kiinteistöä, kohdistuvat lohkomisen 
jälkeen näihin kiinteistöihin siten, että koko 
kiinteistö eikä vain jokin sen murto-osa on 
vastuussa kiinnityksestä yhdessä kantakiinteis
tön kanssa. 

Yleisperusteluissa on todettu, että lain tar
koituksena on saada maanomistusolot ja kiin
teistöjärjestelmä mahdollisimman selkeiksi. Mi
käli maanomistajan aluetta ei ole muodostettu 
kiinteistöksi, on sen omistajan selville saaminen 
voimassa olevien säännösten perusteella vai
keata. Luovutettujen määräalojen kiinteistöiksi 
muodostamisella tai ennestään olevaan kiinteis
töön liittämisellä sekä kiinteistörekisteriin mer
kitsemisellä saadaan tarpeellinen selkeys maan
omistusoloihin ja kiinteistöjärjestelmä katta
vaksi. 

Toisaalta rakentamisen ohjaaminen erityises
ti yksityiskohtaisella kaavalla järjestetyillä alu
eilla ja muilla taaja-asutusalueilla edellyttää 
rajoituksia kiinteistönmuodostukseen. Kaavois
sa ja rakennusjärjestyksissä on voitu antaa 
rakennuspaikan rajoja ja vähimmäiskokoa kos
kevia määräyksiä. Tällöin on tarkoituksenmu
kaista, että rakennuspaikkana käytettäväksi 
tarkoitettua aluetta kiinteistöksi muodostetta
essa otetaan huomioon kyseiset määräykset, 
jotta kiinteistölle voidaan antaa rakennuslupa. 
Samoin on tarkoituksenmukaista, että asema
kaava-alueella Jobottaessa pääsääntöisesti nou
datetaan korttelijaon ja tonttijaon mukaisia 
rajoja. Niin ikään alueilla, joilla on voimassa 
rakennuskielto yksityiskohtaisen kaavan laati
mista varten tai joille rantakaavan laatiminen 
rakennuslain säännösten mukaan on tarpeen, 
on tarpeellista rajoittaa kiinteistöjen muodos
tamista. Edellä sanotun perusteella onkin 
33-37 §:ään otettu lohkomisen rajoittamista 
koskevat säännökset, joiden tarkoituksena on 
ohjata kiinteistöjen muodostamista mainituilla 
kaava- ja rakennuskieltoalueilla. Ehdotetut 
säännökset vastaavat pääosin voimassa olevan 
kaavoitusalueiden jakolain sisältämiä rajoitus
säännöksiä. 

20 §. Pykälässä on määritelmänomaisesti sa
nottu lohkomisen tarkoitus ja sisältö sekä 
määritelty yhteislohkomisen käsite. 

Voimassa olevaan lakiin verrattuna Iohkomi
sen suorittamismahdollisuutta laajennettaisiin 
siten, että Iohkomisen kohteena voisi olla muu
kin kiinteistö kuin tila. Poikkeuksena olisi 
kuitenkin asemakaava-alueena oleva tontti tai 

yleinen alue. Kun asemakaava-alueella tontteja 
tai yleisiä alueita koskevat kiinteistöjaotuksen 
muutokset on tarkoitettu toteutettaviksi tontin
mittauksella ja yleisen alueen mittauksella, on 
tarkoituksenmukaista, että tonttiin tai yleiseen 
alueeseen lohkominen voi kohdistua vain ku
motun asemakaavan alueella. 

Koskitila on erityinen tilojen ryhmään kuu
luva kiinteistö, joka muodostetaan yhteisestä 
koskesta tai sen osasta. Kun sellaisia koskia, 
joiden osalta koskitilan muodostaminen saat
taa tulla kysymykseen, on edelleen olemassa ja 
kun koskitilan lohkomisen edellytykset on tar
peen säätää muista lohkomisista poikkeaviksi, 
on pykälän 3 momenttiin ottu koskitilan muo
dostamista koskeva säännös. 

21 §. Pykälään on otettu emäkiinteistön, loh
kokiinteistön, kantakiinteistön ja saajakiinteis
tön määritelmät. Kyseiset käsitteet ovat jo 
toimituskäytännössä laajassa käytössä ja ehdo
tetut määritelmät vastaavat käsitteiden vakiin
tunutta sisältöä. 

Säännöksessä on lähdetty siitä, että toimitus
miehet kussakin yksittäistapauksessa harkitse
vat, mikä muodostettavista kiinteistöistä jää 
k an takiin teistö ksi. 

22 §. Pykälään on otettu säännökset siitä, 
kenellä on oikeus hakea lohkomista. Ehdotuk
sessa on otettu huomioon uutta maakaarta 
koskevaan hallituksen esitykseen sisältyvät eh
dotukset. Tämän vuoksi oikeus saada alue 
kiinteistöstä erotetuksi olisi kiinteistön ja sen 
määräalan omistajalla, jolla on lainhuuto kiin
teistöön tai määräalaan. Tätä koskeva säännös 
on pykälän 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lohkomi
sen vireille tulosta hakemuksetta. Rajojen mää
rittämisen sekä kiinteistöön ja määräalaan koh
distuvien pantti- ja muiden oikeuksien selvittä
miseksi on tärkeää, että luovutetuista määrä
aloista muodostetaan viipymättä itsenäisiä 
kiinteistöjä. Uuden maakaaren säännökset, 
joilla parannetaan määräalan luovutuksensaa
jan asemaa ja mahdollistetaan määräalan kiin
nittäminen, voivat osaltaan hidastaa lohkomi
sen hakemista. Tämän vuoksi 2 momentissa 
ehdotetaan, että lohkoruistoimitus tulee yleensä 
vireille ilman hakemusta silloin, kun määrä
alaan on myönnetty lainhuuto. Viranomaisen 
tehtävänä on uuden maakaaren 12 luvun 6 §:n 
mukaan toimittaa tieto määräalaan myönnetys
tä lainhuudosta kiinteistön sijaintipaikkakun
nan maanmittaustoimistoon. Määräalan luovu-
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tuksen saajan ei siten tarvitse esittää useita 
hakemuksia. 

Lohkomista ei kuitenkaan voida toimittaa, 
jos alueesta on tarkoitus muodostaa tontti tai 
yleinen alue. Määräalan omistajana voi olla 
muukin perusteltu syy siihen, ettei lohkomista 
toimiteta. Toimitus keskeytetään, jos määrä
alan omistaja ilmoittaa tarkoituksenaan olevan 
hankkia toinen määräala ja lohkoa se yhdeksi 
kiinteistöksi. 

Lakiehdotuksen 178 §:n mukaan hakija voi 
peruuttaa toimitushakemuksensa, jolloin toimi
tusmääräys peruutetaan ja toimitus raukeaa. 
Hakemuksetta vireille tullut lohkoruistoimitus 
ei sen sijaan voi raueta asianosaisen vaatimuk
sesta. 

Pykälän 3 momentin säännös koskee oikeut
ta lohkoa määräala yhteisestä alueesta ja yh
teisalueosuus. 

23 §. Kiinteistön käsitteeseen sisältyy ajatus 
siitä, että kiinteistö on itsenäinen maanomis
tuksen yksikkö. Lohkomisen tarkoituksena on 
muodostaa määräalasta tällainen yksikkö. Tä
mä edellyttää, että Jobottavan määräalan tulee 
kuulua samalle omistajalle tai samoille omista
jille koko alueeseen nähden omistajakohtaisesti 
samassa suhteessa. Pykälään ehdotetaan otet
tavaksi asiasta nimenomainen säännös. 

Koskitilan muodostamisen edellytykset eh
dotetaan säädettäväksi voimassa olevan lain 
mukaisiksi. Siten lohkomisen edellytyksenä oli
si, että koskitilan muodostamista haluavien on 
omistettava vähintään kolmannes yhteisestä 
koskesta. 

24-27 §. Pykälät koskevat yhteislohkomisen 
ja määräalan kiinteistöön siirtämisen edellytyk
siä. 

Kiinteistöjärjestelmän selvyyden vuoksi edel
lytetään, ettei lohkokiinteistöön sisällytetä eri 
kuntiin kuuluvia alueita ja ettei eri kiinteistöi
hin kuuluvien määräalojen muodostaminen yh
deksi kiinteistöksi aiheuta muutoinkaan epäsel
vyyttä kiinteistöjärjestelmään. Viitaten siihen, 
mitä 23 §:n kohdalla on sanottu, myös yhteis
lohkomisessa vaaditaan määräalojen osalta 
omistuksen yhtenäisyys. Kun yhteislohkominen 
käsittää paitsi lohkomisen, tosiasiallisesti myös 
erotettavien määräalojen yhdistämisen yhdeksi 
kiinteistöksi, edellytetään lisäksi, että omistaja 
tai, jos heitä on useita, osaomistajat suostuvat 
yhteislohkomiseen. Eräisiin lakeihin, kuten po
rotalouslakiin (161/90), luontaiselinkeinolakiin 
(610/84) ja kolttalakiin (611/84) sisältyy näiden 
lakien nojalla muodostettujen kiinteistöjen luo-

vutusta ja osittamista koskevia rajoituksia. 
Siten määräalaa, joka on mainitunlaisten rajoi
tusten alainen, ei voi muodostaa samaksi tilaksi 
sellaisen määräalan kanssa, jota eivät rajoituk
set koske, koska muutoin syntyisi sekaannusta 
rajoitusten kohdistumisessa muodostettuun 
lohkotilaan. Edellä mainittuja edellytyksiä kos
kevat säännökset on otettu 24 §:n 1 momentin 
1-4 kohtaan. 

Lukukohtaisten perustelujen yhteydessä on 
esitetty, että kiinnitysten osalta otettaisiin käyt
töön kiinnitysten laajenemisperiaate ja kiinni
tysvastuusta vapauttamisperiaate. Näiden peri
aatteiden mukaisesti 24 §:n 1 momentin 5 koh
taan ja 2 momenttiin on otettu yksityiskohtai
set säännökset yhteislohkomisen edellytyksistä, 
jotka koskevat määräaloihin kohdistuvia kiin
nityksiä. Jotta yhteislohkominen ei aiheuttaisi 
sekaannusta ulosmittaus- ja pakkohuutokaup
patilanteissa eikä kiinteistön ollessa turvaaruis
toimenpiteen alainen, 24 §:n 1 momentin 6 
kohdaksi on otettu säännös siitä, ettei määrä
ala saa olla ulosmitattu tai kuulua konkurssi
pesään eikä mihinkään määräalaan saa kohdis
tua turvaamistoimenpiteitä. 

Jos lohettavaksi tarkoitettu määräala on 
yhteistä aluetta, kiinnitysten laajenemisperiaat
teen käyttöönotto edellyttää, että lohkomista 
rajoitetaan vastaavalla tavalla kuin Jobottaessa 
yhdeksi kiinteistöksi määräaloja useasta kiin
teistöstä. Jotta lohkomista ei rajoitettaisi tar
peettomasti osakaskiinteistöihin kohdistuvien 
kiinnitysten vuoksi, on myös yhteistä aluetta 
koskevassa lohkomisessa tarpeen soveltaa kiin
nitysvastuusta vapauttamista. Yksityiskohtaiset 
säännökset yhteistä aluetta koskevan 1ohkomi
sen edellytyksistä on otettu 25 §:ään. 

Kun määräalan siirtäminen kiinteistöön vas
taa kiinteistönmuodostuksellisesti yhteislohko
mista, on 26 §:ään otettu säännös siitä, että 
siirtämiseen sovelletaan yhteislohkomisen edel
lytyksiä. 

Kiinteistöön voi kohdistua myös erityisiä 
oikeuksia, jotka on kirjattu. Tämän vuoksi 
27 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, 
että mitä 24 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 
25 §:ssä säädetään kiinnityksistä, koskee myös 
kirjattua erityistä oikeutta, joka kohdistuu lo
hottavaan määräalaan. 

28 ja 29 §. Pykäliin sisältyvät yksityiskohtai
set säännökset lohkokiinteistön kiinnitysvas
tuusta vapauttamisesta tai vapautumisesta 
säännöksien nojalla, kiinnitysten kohdistumi
sesta lohkomisen jälkeen eri kiinteistöihin ja 
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kiinnitysten laajenemisesta sekä ilmoittamisesta 
kirjaamisviranomaiselle lainhuuto- ja kiinnitys
rekisteriin tehtäviä merkintöjä varten. 

Käsiteltäessä kiinnityksiä kiinteistönmuodos
tamistoimituksissa noudatetaan sitä periaatet
ta, ettei panttioikeuden haltijan asemaa huo
nonneta niin, että hänen oikeutensa vaarantuu. 
Toisaalta toimituksissa on tarkoituksenmukais
ta pyrkiä järjestelemään kiinnityksiä siten, että 
esimerkiksi yhteislohkominen voitaisiin tehdä 
mahdollisimman usein silloin, kun se muiden 
edellytysten puolesta olisi mahdollista. Edelleen 
tulisi pyrkiä siihen, että määräalan ostajalle 
muodostettu lohkokiinteistö vapautetaan sellai
sista kiinnityksistä, jotka on vahvistettu emä
kiinteistöön myyjän velan vakuudeksi, jos va
pauttaminen ei vaaranna panttioikeuden halti
jan oikeutta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
lohkokiinteistö vapautettaisiin vastaamasta 
emäkiinteistöön vahvistetusta kiinnityksestä, 
jos asianomainen panttioikeuden haltija antaa 
siihen suostumuksensa taikka jos kantakiinteis
tö selvästi riittää vastaamaan kaikista emäkiin
teistöön kohdistuvista panttisaamisista, ilman 
panttioikeuden haltijan suostumustakin. 

Yhteinen alue ei kiinnityksestä kiinteään 
omaisuuteen annetun asetuksen, jäljempänä 
kiinnitysasetus, mukaan voi olla kiinnityksen 
kohteena. Kun kiinnitys kohdistuu kiinteistön 
koko ulottuvuuteen, niin tästä seuraa, että 
kiinteistöön kuuluva yhteisalueosuus on osal
taan kiinnityksen vakuutena. Jos yhteinen alue 
on arvokas ja kiinteistön osuus tällaisesta 
yhteisestä alueesta on suuri, yhteisestä alueesta 
muodostettavaa lohkotilaa ei voida vapauttaa 
osakastilojen kiinnitysvastuusta ilman, että sel
vitetään vapauttamisen vaikutus panttioikeu
den haltijan oikeuteen. Usein kiinteistöön kuu
luvalla yhteisalueosuudella ei sen vähäisyyden 
vuoksi ole merkitystä osakastilaan kohdistuvan 
kiinnitetyn saatavan vakuutena ja käytännössä 
luotonantajat eivät juurikaan selvitä kiinteis
töön mahdollisesti kuuluvia yhteisalueosuuksia 
eivätkä ota niitä huomioon vakuusarvolaskel
missa. Sanotun perusteella 28 §:n 2 momentissa 
on ehdotettu säädettäväksi, että yhteisestä alu
eesta muodostettu lohkokiinteistö voidaan va
pauttaa vastaamasta osakaskiinteistöihin koh
distuvista kiinnityksistä paitsi panttioikeuden 
haltijan suostumuksen perusteella, myös ilman 
suostumusta, jos osakaskiinteistö lohkomisen 
jälkeen riittää selvästi vastaamaan siihen koh
distuvista kiinnityksistä tai jos lohkomisen ai
heuttama osakaskiinteistön arvon aleneminen 

on vähäinen. Tällainen toimitusmiesten vahin
gottomuusharkintaan perustuva kiinnitysvas
tuusta vapauttaminen mahdollistaa sellaisten 
arvoltaan yhteisten alueiden lohkomisen, joihin 
kuuluu paljon osakastiloja ja joiden arvo ei ole 
kovin suuri. Sama koskisi kiinteistöä, johon 
yhteistä aluetta Iohkomalla siirretään. 

Kiinnitysjärjestelmän selvyyden ja lainhuuto
ja kiinnitysrekisterin luotettavuuden vuoksi on 
tärkeätä, että toimituksessa tehdystä päätökses
tä, jolla lohkokiinteistö on vapautettu vastaa
masta emäkiinteistöön vahvistetuista kiinnityk
sistä, ilmoitetaan viipymättä kirjaamisviran
omaiselle. Lohkokiinteistön osalta kiinnitys 
poistetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun 
edellä tarkoitettu toimitusmiesten päätös vapa
uttamisesta on tullut lainvoimaiseksi. Tätä kos
keva säännös ehdotetaan otettavaksi 28 §:n 3 
momenttiin. 

Lukukohtaisissa perusteluissa kiinnitysten 
osalta on ehdotettu otettavaksi käyttöön kiin
nitysten laajenemisperiaate. Tämä tarkoittaa 
sitä, että sellainen emäkiinteistön kiinnitys, 
joka rasittaa jotakin lohkotilaan sisältyvää 
määräalaa tai jotakin sellaista määräalaa, joka 
Iohkomalla siirretään kiinteistöön, kohdistuu 
lohkomisen jälkeen kantakiinteistön ohella ko
ko lohkokiinteistöön tai määräalasta ja saaja
kiinteistöstä muodostettuun kiinteistöön, jollei 
kiinteistö ole kokonaan vapautunut vastaamas
ta kyseisestä kiinnityksestä. Tätä laajenemispe
riaatetta koskeva säännös on otettu 29 §:ään. 

30 §. Kirjattu vuokraoikeus tai muu erityinen 
oikeus kohdistuu koko kiinteistöön siinäkin 
tapauksessa, että oikeus kohdistuu vain johon
kin osaan kiinteistöä. Alue, johon edellä tar
koitettu oikeus kohdistuu, on yleensä tarkoin 
maastossa rajattavissa. Lohkomistoimituksessa 
on pyrittävä toteamaan, miten emäkiinteistöi
hin kohdistuneet kirjatut vuokra- ja muut 
erityiset oikeudet kohdistuvat lohkomisessa 
muodostuneisiin kiinteistöihin. Mikäli siinä yh
teydessä todetaan, että joku mainituista kirja
luista oikeuksista kohdistuu vain kantakiinteis
töön tai lohkokiinteistöön, toimitusinsinöörin 
on ilmoitettava siitä kirjaamisviranomaiselle 
asianomaisten muutosten tekemiseksi lainhuu
to- ja kiinnitysrekisteriin. Tästä ehdotetaan 
säädettäksi 30 §:ssä. 

31 §. Hallituksen esitykseen maakaareksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältyvän ehdo
tuksen mukaan kiinteää omaisuutta koskeva 
luovutus on tehtävä maakaaren 2 luvun 1 §:ssä 
säädetyssä muodossa. Tämä koskee myös mää-
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räalan ja yhteisalueosuuden luovuttamista. Jos 
luovutettuun omaisuuteen halutaan tehdä muu
toksia, edellyttää se luovutuskirjan muuttamis
ta edellä mainittuja muotomääräyksiä noudat
taen. Tämän vuoksi 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että lohkomisen perustuessa luo
vutukseen lohkokiinteistö on muodostettava 
luovutuskirjan mukaisesti. 

Käytännössä esiintyy eri syistä, kuten esi
merkiksi uuden rajan sopeuttamiseksi olemassa 
olevaan tiehen, valtaojaan tai kaavan rajoihin 
tarvetta vähäisessä määrin poiketa luovutuskir
jan mukaisista määräalan rajoista. Samoin 
yhteisalueosuutta koskeva luovutuskirjan ehto 
saattaa olla siinä määrin epämääräinen, että 
luovutuskirjan määräyksiä joudutaan lohkomi
sen yhteydessä täsmentämään, täydentämään 
tai muuttamaan. Jos luovutusehtoja tarkiste
taan vähäisessä määrin eikä tarkistaminen ai
heuta esimerkiksi kauppahinnan muutosta, ei 
tarkistamista voida pitää sellaisena muutokse
na, joka vaatisi muutoksen tekemistä luovutus
kirjaan. Tällöin asia voidaan selittää pöytäkir
jassa. Sen sijaan lisäluovutukset ja muut asian
osaisten sopimat olennaiset muutokset vaativat 
luovutuskirjan muuttamisen, jotta lohkominen 
voitaisiin suorittaa muutosten edellyttämällä 
tavalla. Luovutuskirjan muuttamiseen on so
vellettava kiinteistön kaupan muotosäännöstä. 
Ehdotuksen mukaan luovutuskirjan voi tällöin 
vahvistaa toimitusinsinööri, vaikka hän ei oli
sikaan julkinen kaupanvahvistaja. Menettelyn 
nopeuttamiseksi ehdotetaan lisäksi, ettei lisä
alueen tai lisäosuuden saantoa tarvitse erikseen 
lainhuudattaa. Toimitusinsinöörin on tällöin 
selvitettävä saannon pätevyyteen liittyvät sei
kat. Jos luovutus tehdään aikaisempien sopija
puolten kesken, erityistä asiakirjaselvitystä ei 
uuden saannon tutkimiseksi yleensä tarvita. 

Pääsääntöisesti lohkominen on suoritettava 
asianosaisten sopimuksen mukaisesti. Käytän
nössä saattaa kuitenkin poikkeustapauksessa, 
esimerkiksi yksityiskohtaisen kaavan alueella 
syntyä tilanne, jossa on tärkeätä tarkoituksen
mukaisen kiinteistöjaotuksen saamiseksi poike
ta asianosaisten alunperin sopimista määräalan 
rajoista. Jos asianosaisten kesken ei kuitenkaan 
synny sopimusta määräalan muuttamisesta, 3 
momenttiin on otettu säännös siitä, millä edel
lytyksillä toimitusmiehet voivat päättää muu
toksista asianosaisten sopimiin määräalan ra
joihin. 

Jäljempänä 58 ja 59 §:ssä ovat säännökset 
siitä, millä edellytyksillä voidaan kiinteistöjen 

kesken suorittaa pakollinen tilusvaihto. Jos heti 
lohkomisen jälkeen lohkotilojen tai lohkotilan 
ja kantatilan kesken olisivat edellytykset pakol
lisen tilusvaihdon suorittamiseen, on tarkoituk
senmukaista, että asianosaisen vaatimuksesta 
jo lohkomisen yhteydessä voidaan tarkistaa 
eroteltavan määräalan rajoja siten, ettei lohko
misen laillistumisen jälkeen ole tarpeen erikseen 
suorittaa tilusvaihtoa. Myös tätä koskeva sään
nös on otettu 3 momenttiin. 

32-36 §. Lukukohtaisten perustelujen yhtey
dessä osittamisrajoitukset on ehdotettu asetet
tavaksi siten, ettei toisaalta luovutettujen mää
räalojen kiinteistöiksi muodostamista tarpeet
tomasti estetä ja että toisaalta rakennuspaik
koina käytettäväksi tarkoitetut kiinteistöt muo
dostetaan rakennuskelpoisiksi yksiköiksi. 

Asemakaava-alueella rakentamisen yksiköitä 
ovat eräin poikkeuksin tontit. Tämän vuok
si kiinteistönmuodostamistoimenpiteenä on 
yleensä rakennustonttien osalta tontinmittaus 
ja kunnan tarpeisiin osoitettujen yleisten aluei
den osalta yleisen alueen mittaus. Poikkeusta
pauksissa saattaa tulla kysymykseen lohkomi
nen esimerkiksi rakennuskorttelien ulkopuoli
silla alueilla tai rakennuskorttelissa ennen tont
tijaon hyväksymistä. Tällaisten lohkomisten 
osalta ehdotetaan 32 §:ssä säädettäväksi, että 
lohkominen on suoritettava siten, ettei siinä 
muodostu uutta asemakaavan tai tonttijaon 
mukaisesta rajasta poikkeavaa kiinteistörajaa, 
jollei kunta anna siihen suostumustaan. 

Yleiskaavassa virkistys- ja suojelutarkoituk
siin osoitettujen alueiden toteuttaminen tapah
tuu pääsääntöisesti välittömästi kaavan perus
teella. Tämän vuoksi ehdotetaan, että raken
nuspaikaksi tarkoitettua kiinteistöä ei näillä 
alueilla saisi muodostaa lohkomalla, jos se 
huomattavasti vaikeuttaa alueen käyttämistä 
yleiskaavassa osoitettuun tarkoitukseen. 

Muiden yksityiskohtaisten kaavojen alueilla 
eli rakennuskaava- ja rantakaava-alueilla kiin
teistöjen muodostaminen tapahtuu pääsääntöi
sesti lohkomalla. Kun näillä kaava-alueilla 
kiinteistöjen muodostamisessa on otettava huo
mioon, että kaava voidaan kaikilta osin toteut
taa, ehdotetaan tätä tarkoittava säännös otet
tavaksi 34 §:ään. 

Maata hankitaan paitsi rakentamiseen myös 
muita käyttötarkoituksia varten. Etenkin laa
jahkoja alueita Jobottaessa ei useinkaan vielä 
tarkoin tiedetä alueen vastaista käyttöä. Lisäksi 
alueesta tulevat usein eri osat erilaiseen käyt
töön. Jos alueella ei ole yksityiskohtaista kaa-
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vaa, ei alueen vastaista käyttöä ole sitovasti 
määrätty. Tämän vuoksi yksityiskohtaisten 
kaavojen ulkopuolisilla alueilla ei ole tarpeen 
eikä tarkoituksenmukaista määräyksillä rajoit
taa muiden kuin rakennuspaikkoina käytettä
viksi tarkoitettujen alueiden kiinteistöiksi muo
dostamista. Alueen kelpoisuuden rakennus
paikkana sääntelevät rakennuslaki (370/58) ja 
sen nojalla annetut säännökset ja määräykset. 
Näiden säännösten ja määräysten huomioon 
ottamiseksi lohottaessa rakennuspaikkana käy
tettäväksi tarkoitettuja kiinteistöjä on 34 §:ään 
ehdotettu yksityiskohtaiset säännökset. Jos 
kunta antaa lohkomiseen suostumuksensa taik
ka jos alue on jo rakennettu asianomaisen 
luvan nojalla, eikä olosuhteiden muutoksesta 
tai erityisestä syystä muuta johdu, alue voitai
siin kuitenkin lohkoa. 

Lakiehdotuksen 35 §:ään on otettu säännök
set rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan 
lohkomisesta alueella, jolla on rakennuskielto 
asema- tai rakennuskaavan laatimista varten. 
Jos rakennuslain mukaisessa menettelyssä alu
eelle on myönnetty rakennuslupa tai poikkeus
lupa rakentamista varten taikka jos kunta 
antaa suostumuksensa lohkomiseen, kiinteistön 
muodostamisen rajoittamiseen ei ole tarvetta. 

Kun määräala siirretään rakennuskieltoalu
eena ennestään olevaan kiinteistöön tai kun 
lohkomisen kohteena on muu kuin rakennus
paikaksi tarkoitettu alue, ei rakennuspaikkaa 
koskevien säännösten huomioon ottaminen ole 
tarpeen. Sen vuoksi näiden tapausten varalta 2 
momenttiin on otettu säännös sen tarkistami
sesta, ettei lohkominen huomattavasti vaikeuta 
kaavan laatimista. 

Rakennuslain 123 a §:ään sisältyvät säännök
set siitä, milloin alueelle on tarpeen laatia 
rantakaava. Jos alue lohkomistoimitusta aloi
tettaessa tai toimituksen kestäessä todetaan 
tällaiseksi alueeksi, on rakennuspaikkoina käy
tettäväksi tarkoitettujen kiinteistöjen muodos
tamista rajoitettava ennen kaavan vahvistamis
ta. Jos lohottava alue on kuitenkin jo raken
nettu tai sellainen, jota varten on jo myönnetty 
rakennuslupa tai poikkeuslupa rakentamiseen 
taikka jota rakennuslain säännösten nojalla 
rantakaavan tarpeellisuudesta huolimatta saa
daan käyttää rakentamiseen, ei lohkomisen 
epäämiseen ole tarvetta. Sama koskee sellaisia 
tapauksia, joissa on ilmeistä, ettei määräalan 
rakentaminen vaikeuta rantakaavan laatimista 
tai joissa kunta on antanut suostumuksensa 
lohkomiseen. Rakennuslain mukaan rantakaa-
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van tarpeellisuuden ratkaisee ympäristöministe
riö tai lääninhallitus. Jos rantakaavan tarpeel
lisuus tulee esille lohkomisen edellytyksiä har
kittaessa, tulee myös tällöin rantakaavan tar
peellisuus ratkaista edellä mainittujen viran
omaisten toimesta. Tämän vuoksi 36 §:ään eh
dotetaan otettavaksi saannös asian 
siirtämiseksi rakennuslain mukaisessa järjestyk
sessä käsiteltäväksi. 

37 §. Pykälä koskee lohkomista alueella, jolla 
on vireillä uusjako, halkominen tai muu jako. 
Kun nämä toimitukset ovat monesti kestoajal
taan pitkiä ja tarve lohkomisen suorittamiseen 
esimerkiksi rakennuspaikkojen osalta on usein 
kiireellinen, ehdotetaan, että lohkominen voi
taisiin suorittaa jakotoimituksen estämättä, 
jollei se merkittävästi viivästytä jakotoimitusta 
eikä ole muutakaan erityistä syytä lohkomisen 
lykkäämiseen. Lisäksi pykälään on otettu tek
nisluonteiset määräykset lohkomisen suoritta
misesta halkomisen yhteydessä silloin, kun joku 
halkomisen osakas on luovuttanut määräalan 
siinä tarkoituksessa, että se erotetaan hänelle 
halkomisessa annetuista tiluksista. 

5 luku. Erillisen vesijätön ja muun erillisen 
alueen tilaksi muodostaminen ja kiin
teistöön liittäminen 

Edellä 2 §:n kohdalla todettiin, että kiinteis
töjärjestelmään kuuluu kiinteistöjä ja muita 
kiinteistöjärjestelmän yksiköitä ja että kiinteis
töt jakaantuvat erilaatuisiin kiinteistöihin siten 
kuin kiinteistörekisterilaissa säädetään. Taval
lisin kiinteistö on tila. Muiden kiinteistöjen 
lukumäärä tilojen lukumäärään verrattuna on 
vähäinen. Lisäksi on olemassa alueita, jotka 
ovat yksityisomistuksen kohteena, mutta jotka 
eivät kuulu tilaan tai muuhun kiinteistöön. 

Kiinteistöistä, jotka eivät ole tiloja, sekä 
sellaisista kiinteistöihin kuulumattomista alu
eista, jotka ovat yksityisomistuksen kohteena, 
käytetään vakiintuneesti yhteistä nimitystä eril
liset alueet. Tällaiset tilajärjestelmän ulkopuo
lella olevat alueet eivät ole nykyisen lainsää
dännön mukaan lainhuudatus- ja kiinnityskel
poisia kiinteistöyksiköitä. 

Erillisen alueen omistajan kannalta on mo
nesti tarpeen saada muodostetuksi omistukses
saan oleva alue tilaksi, jolloin siitä tulee lain
huudatus- ja kiinnityskelpoinen yksikkö. Pu-
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heena olevan lukuun onkin sisällytetty sään
nökset erillisen alueen tilaksi muodostamisesta. 
Lisäksi lukuun on otettu säännökset erillisen 
alueen kiinteistöön liittämisestä. 

Erilliset alueet jaetaan vakiintuneesti kahteen 
ryhmään eli erillisiin vesijättöihin ja muihin 
erillisiin alueisiin. Ennen vesijohdoista ja vesi
laitoksista vuonna 1868 annettua asetusta voi
massa olleiden säännösten mukaan voitiin an
taa lupa vesistön laskemiseen muillekin kuin 
vesialueen omistajille. Tällaisen laskemisen 
kautta syntyneeseen vesijättöalueeseen saivat 
omistusoikeuden laskeruisyritykseen osallistu
neet. Mainitun asetuksen mukaan oikeus vesis
tön laskemiseen tuli kuulumaan vain vesialueen 
omistajille. Laskemiseen voitiin antaa lupa, jos 
enemmän kuin puolet vesialueen omistajista oli 
yrityksessä mukana. Mukana olleet omistajat 
saivat omistukseensa koko syntyneen vesijättö
alueen. Heidän oli kuitenkin maksettava kor
vaus laskemiseen osallistumattomille vesialueen 
omistajille. Vuonna 1902 voimaan tulleen vesi
oikeuslain mukaan ei sen sijaan omistusoikeus 
laskemalla syntyneeseen vesijättöön siirtynyt 
laskeruisyritykseen osallistuneille. He saivat ve
sijättöalueeseen ainoastaan määräaikaisen nau
tintaoikeuden. 

Erillisellä vesijätöllä tarkoitetaan erityisellä 
luvalla vesistön laskemisen kautta syntynyttä 
vesijättöä joka ennen marraskuun 13 päivää 
1911 on tullut jonkun omaksi siten, ettei se 
kuulu osana mihinkään tilaan taikka, joka on 
kuulunut tilaan, mutta on tilasta toiselle luo
vutettu sitä tilasta erottamatta. Mainittuna 
päivänä tuli voimaan erillisten vesijättöjen 
muodostamisesta itsenäisiksi tiloiksi annettu 
asetus. Siinä määrättiin mainitunlaiset laske
malla syntyneet vesijätöt muodostettaviksi itse
näisiksi tiloiksi ja merkittäviksi maarekisteriin. 
Asetuksen voimaantulopäivän jälkeen tilasta 
luovutetut vesijätöt on muodostettu tiloiksi 
yleisen jakolainsäädännön mukaan. Kun käy
tännössä vieläkin esiintyy edellä tarkoitettuja 
tilajärjestelmän ulkopuolella olevia erillisiä ve
sijättöjä, on tähän lakiin otettu säännökset 
erillisen vesijätön tilaksi muodostamisesta ja 
kiinteistöön liittämisestä. 

Muulla erillisellä alueella tarkoitetaan kaik
kia niitä tilajärjestelmän ulkopuolella olevia 
yksityisomistuksen kohteena olevia kiinteistöjä 
ja alueita, jotka eivät ole erillisiä vesijättöjä. 
Tällaisia alueita ovat esimerkiksi valtion met
sämaasta ja pakkolunastusyksiköstä luovutetut 
alueet, isojaossa yleisiin tarpeisiin erotetut alu-

eet sekä eräät saaret, niityt ja muut tilukset, 
jotka eivät sisälly tilalle isojaossa annettuun 
tilusalaan mutta jotka vanhastaan on luettu 
tilaan erillisenä etuutena kuuluvaksi. 

38 ja 39 §. Pykäliin sisältyvät säännökset 
erillisen vesijätön määritelmästä, sen tilaksi 
muodostamisen tai kiinteistöön liittämisen 
edellytyksistä, vesijätön omistuksen ratkaisemi
sesta sekä siitä, kenellä on oikeus saada toimi
tus vireille. Erillisiä alueita ja siten myös 
erillistä vesijättöä on pidetty oikeuskäytännös
sä irtaimen omaisuuden luonteisena, minkä 
vuoksi omistajalla ei useinkaan ole asiakirjaa 
omistusoikeutensa osoituksena. Myöskään sil
loin kun erillisen alueen luovutus on tehty 
kirjallisesti, luovutuskirjalta ei aina ole vaadittu 
maakaaren 1 luvun 2 §:n mukaista muotoa. 
Tämän vuoksi erillisen vesijätön omistaja ei 
yleensä voi osoittaa omistustaan myöskään 
lainhuudolla. Niinpä ehdotetaan, että omista
jahallinta on riittävä näyttö toimituksen haki
jan omistusoikeudesta. Säännökset vastaavat 
jakolain säännöksiä eivätkä siten merkitse 
muutosta nykyisiin säännöksiin. 

40 §. Erillisen vesijätön tilaksi muodostami
nen ja kiinteistöön liittäminen vastaa kiinteis
tönmuodostamisen kannalta lohkomista. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että puheena olevissa 
toimituksissa sovellettaisiin, mitä lohkomisesta 
säädetään. 

Erillinen vesijättö voidaan muodostaa sellai
senaan yhdeksi tilaksi. Tällöin toimituksessa ei 
muodostu uusia kiinteistörajoja. Toimitus voi
daan suorittaa myös siten, että vesijättöalueesta 
muodostetaan eri tiloja kullekin omistajalle. 
Tällöin toimitus on verrattavissa lohkomiseen. 
Tämän vuoksi ehdotetaan että tällöin erillisen 
vesijätön tilaksi muodostamisessa sovelletaan 
samoja kaavoituksellisista seikoista johtuvia 
kiinteistöjen muodostamista koskevia rajoituk
sia, joista säädetään 33-36 §:ssä lohkomisen 
osalta. 

Kuten 39 §:n kohdalla todettiin, erillisen ve
sijätön omistajana ei useinkaan ole asiakirjaa, 
jolla hän voisi osoittaa omistusoikeutensa ve
sijättöön. Tämän vuoksi 2 momenttiin ehdote
taan otettavaksi voimassa olevaa jakolain sään
nöstä vastaava säännös siitä, että toimituksessa 
laadittu selitelmä on riittävä osoitus saannosta. 
Näin ollen omistaja voi hakea lainhuutoa 
muodostetulle tilalle selitelmän nojalla. 

41 §. Pykälässä ovat säännökset erillisen alu
een tilaksi muodostamisesta ja kiinteistöön 
liittämisestä. Vastaavasti kuten erillisen vesijä-
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tön osalta, myös erillisen alueen osalta ehdote
taan säädettäväksi, että tilaksi muodostamises
sa ja kiinteistöön liittämisessä sovelletaan loh
komista koskevia säännöksiä. 

6 luku. Tontinmittaus ja yleisen alueen mittaus 

Lukuun sisältyy säännökset tontinmittauk
sesta ja yleisen alueen mittauksesta. Kiinteistö
jen muodostaminen kaupunkien asemakaava
alueilla on alun alkaen kuulunut kunnallisille 
viranomaisille. Vuodesta 1991 lähtien kaikkien 
kuntien asemakaava-alueilla kaavan mukaiset 
tontit ja yleiset alueet on muodostettu tontin
mittauksen ja yleisen alueen mittauksen perus
teella. Tältä osin ehdotetut säännökset vastaa
vat nykyisiä säännöksiä. 

Tontinmittaus ja yleisen alueen mittaus säi
lyisivät nykyisen tyyppisinä toimituksina. Re
kisteriyksikön muodostaminen olisi nykyiseen 
tapaan kaksivaiheinen toimitus siten, että en
simmäinen vaihe käsittäisi mittaustoimenpiteen 
ja toisena vaiheena olisi kiinteistörekisteriin 
merkitseminen. 

Voimassa olevan lain mukaan tonttiin ei voi 
kuulua osuutta yhteisiin alueisiin. Erityisistä 
etuuksista ei ole nykyisin säännöksiä, mutta 
käytännössä on katsottu myös tonttiin voivan 
kuulua erityinen etuus tai osuus sellaiseen. Kun 
edelleen esiintyy tarvetta siihen, että myös 
tonttiin voi kuulua osuus yhteiseen alueeseen 
tai erityiseen etuuteen, lakiin on otettu tätä 
tarkoittavat säännökset. 

42 §. Pykälään on otettu säännökset siitä, 
että tonttijaon mukainen tontti, niin sanottu 
kaavatontti erotetaan tontinmittaustoimituksel
la ja että tontista tulee rekisteriyksikkö vasta 
kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen. 

43 §. Tontinmittaustoimituksessa yksilöidään 
se alue, mikä muodostettavaan kiinteistöön 
kuuluu. Tämän vuoksi ehdotetaan, että tontin 
alueen omistajan ohella myös alueen osaomis
taja ja alueen haltija voi hakea tontinmittausta. 
Käytännössä saattaa esiintyä tarvetta, että kaa
vatontti mitataan siihen kuuluvan alueen yksi
löimiseksi, vaikka kukaan edellä mainituista 
asianosaisista ei sitä haekaan. Kun 15 §:n mu
kaan hakemuksesta tapahtuvaan tontinmitta
ukseen antaa määräyksen kiinteistörekisterin 
pitäjä, ehdotetaan, että kiinteistörekisterin pi
täjä voisi tarvittaessa määrätä myös hakemuk
setta tontinmittauksen suoritettavaksi. 

44 §. Useasti siihen kiinteistöön, jonka alu-

eesta tontti muodostetaan, kuuluu osuus yhtei
seen alueeseen tai erityiseen etuuteen. Se seik
ka, että tällaisen kiinteistön alueesta tai sen 
osasta muodostetaan tontti, ei useinkaan vä
hennä alueen omistajan tarvetta yhteis
alueosuuden omistamiseen. Niinpä kiinteistölle 
kuuluva osuus yhteiseen vesialueeseen on 
yleensä omistajalle yhtä tarpeen esimerkiksi 
virkistyskalastuksen vuoksi siitä riippumatta, 
sijaitseeka hänen asuinrakennuksensa tontilla 
vai muulla kiinteistöllä. Kun voimassa olevan 
lain mukaan tonttiin ei voi kuulua osuus 
yhteiseen alueeseen, tämä on johtanut siihen, 
että tontin omistajalle on saattanut muodostua 
toinen kiinteistö, joka käsittää ainoastaan 
osuuden yhteiseen alueeseen. 

Silloin kun kiinteistöön, jonka alueesta tontti 
muodostetaan, kuuluu osuus yhteiseen aluee
seen tai erityiseen etuuteen ja muodostettavalle 
tontille on tarkoitettu kuulumaan myös osuus 
yhteiseen alueeseen tai erityiseen etuuteen, on 
tarkoituksenmukaista, että tällainen osuus an
netaan tontille, jottei tarpeettomasti muodostu 
kahta erillistä kiinteistöä. Pykälään onkin otet
tu tätä tarkoittava säännös. Osuuden antami
nen muodostettavalle tontille vastaa sitä tilan
netta, jolloin lohkokiinteistö saa osuuden yh
teiseen alueeseen tai erityiseen etuuteen. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että tontin osalta sovelle
taan samoja säännöksiä kuin lohkokiinteistön 
osalta. 

45 §. Pykälän 1 momentissa ovat säännökset 
siitä, että asemakaavan mukainen yleinen alue 
muodostetaan erilliseksi rekisteriyksiköksi tai 
liitetään ennestään olevaan yleiseen alueeseen 
yleisen alueen mittaustoimituksen perusteella ja 
että lopullisesti rekisteriyksikkö muodostuu tai 
siirtäminen katsotaan tapahtuneeksi kiinteistö
rekisteriin merkitsemisellä. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu nykyiseen
kin lakiin sisältyvä säännös siitä, että raken
nuslain mukaisen ensimmäisen asemakaavan 
alueella kunnan omistukseen suoraan lain no
jalla tullut katualue erotetaan kunnalle yleisen 
alueen mittauksella. 

Yleinen alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön 
eikä alueen käyttö siten perustu alueen omis
tukseen. Jos tällaiseen yleiseen alueeseen liittyi
si osuus yhteiseen alueeseen tai erityiseen etuu
teen, syntyisi sekaannusta siitä, kenellä olisi 
oikeus käyttää osuuden omistajalle kuuluvia 
oikeuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan, ettei ylei
sellä alueella ole osuutta yhteisiin alueisiin tai 
erityisiin etuuksiin. 
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46 §. Yleiset alueet on tarkoitettu kunnan 
omistukseen, joten kunnalla on tarve saada 
yksilöidyksi ja rekisteriin merkityksi yleiseen 
alueeseen kuuluva alue. Jos alue ei ole vielä 
kunnan omistuksessa, myös alueen omistajana 
on tarvetta saada yksilöidyksi se alue, joka 
hänen omistamastaan alueesta kuuluu yleiseen 
alueeseen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että ylei
sen alueen mittaus suoritetaan kunnan tai 
alueen omistajan hakemuksesta. 

Vastaavasta syystä kuin tontinmittauksen 
osalta myös yleisen alueen mittauksen osalta 
ehdotetaan säädettäväksi, että kiinteistörekiste
rin pitäjä voi määrätä hakemuksetta yleisen 
alueen mittauksen suoritettavaksi. 

7 luku. Halkominen 

Luvun säännökset koskevat halkomista. Hal
komisessa tila jaetaan pääsääntöisesti tiettyjen 
osuuslukujen suhteessa useammaksi tilaksi. Ta
vallisesti halkominen tarkoittaa yhteisomistuk
sen purkamista sellaisissa tilanteissa, joissa 
yhteisomistajat eivät ole päässeet sopimukseen 
omistamansa tilan jakamisesta määräaloina. 
Myös tilan omistajalla saattaa olla tarvetta 
siihen, että tila jaetaan hänen määräämänsä 
osuuslukujen mukaan useammaksi erilliseksi 
tilaksi. Halkomisen tarkoitus olisi siten sama 
kuin nykyisenkin lain mukaan. 

Nykyisten säännösten mukaan halkomisen 
kohteena voi olla vain tila, mutta ei muu 
kiinteistö. 

Muiden kiinteistöjen osalta voidaan todeta, 
että erillistä vesijättää ja pakkolunastusyksik
köä lukuun ottamatta ei ole edes ajateltavissa 
tarvetta niiden halkomiseen. Erillinen vesijättö 
ja pakkolunastusyksikkö sen sijaan voivat 
poikkeustapauksessa tulla yhteisomistuksen 
kohteiksi, jolloin myös yhteisomistuksen pur
kaminen halkomalla saattaisi olla tarpeen. Täl
löin voidaan kuitenkin menetellä siten, että 
mainitunlainen kiinteistö muodostetaan ensin 
tilaksi 5 luvun mukaisessa erillisen alueen 
tilaksi muodostamistoimituksessa ja sen jälkeen 
näin muodostettu tila halotaan. Erillisen vesi
jätän osalta tällainen kaksivaiheinen menettely 
on tarpeen jo senkin vuoksi, että tilaksi muo
dostamisen yhteydessä on yleensä tarpeen rat
kaista myös vesijätön omistusoikeuskysymyk
set Sanotun perusteella ehdotetaan, että hal
komisen kohteena voisi olla vain tila kuten 
nykyäänkin. 

Käytännössä on melko tavallista, että tiet-

tyyn käyttöyksikköön, esimerkiksi maatilaan 
kuuluu useita eri tiloja. Tällöin on tavallista, 
että perinnönjaon yhteydessä osakkaille anne
taan murto-osia eri tiloista. Kun tällaista usean 
tilan muodostamaa kokonaisuutta ryhdytään 
jakamaan halkomalla, joudutaan nykyisten 
säännösten mukaan menettelemään joko siten, 
että kukin tila halotaan erikseen tai siten, että 
tilat ensin yhdistetään eri toimenpiteenä siltä 
osin kuin se on mahdollista, ja sen jälkeen 
halotaan yhdistämällä muodostunut. Myös voi
daan menetellä siten, että jakaminen suorite
taan niin sanottuna halkomisuusjakona. Jotta 
jaettavaa käyttöyksikköä voitaisiin käsitellä yh
tenä kokonaisuutena tarvitsematta ryhtyä erik
seen tilojen yhdistämiseen tai uusjakotoimituk
seen, on lakiin otettu säännökset siitä, että 
useat samoille omistajille kuuluvat tilat voi
daan halkoa yhteishalkomisena. Tällöin osa
omistajan osuudet eri tiloista voidaan kiinteis
töjen yhdistämisestä säädetyin edellytyksin 
muodostaa yhdeksi tilaksi, jolloin eri tilojen 
muodostamaa kokonaisuutta käsitellään toimi
tuksessa ikään kuin jaettavana olisi yksi tila. 

Tilan halkomisessa jaetaan siihen kuuluvat 
eri omaisuusosat. Nykyisen lainsäädännön mu
kaan jakaminen suoritetaan siten, että tilaan 
kuuluva maapohja jaetaan osakkaiden kesken 
osuuksien mukaisessa suhteessa ja muu tilaan 
kuuluva omaisuus, kuten puusto, rakennukset 
sekä erilaiset kiinteät laitteet ja rakennelmat 
jakaantuvat sen mukaan, miten ne kunkin 
osakkaan saamilla tiluksilla sijaitsevat. Kun 
mainitut omaisuusosat ovat saattaneet jakaan
tua aivan eri suhteissa kuin mitkä ovat osak
kaiden osuudet, se on johtanut suuriin raha
korvauksiin jakotuloksen tasoittamiseksi. 

Monessa tapauksessa asianosaisten kannalta 
päästäisiin parempaan lopputulokseen, jos hal
kominen tehtäisiin siten, että kullekin osak
kaalle muodostettaisiin hänen osuuttaan vas
taava tilakokonaisuus. Tällöin voitaisiin vaih
taa eri omaisuusosia keskenään nykyistä va
paammin ja vältyttäisiin suurilta rahakorvauk
silta. Lakiin ehdotetaankin otettavaksi sään
nökset, joiden mukaan halkominen voitaisiin 
tehdä paitsi nykymuotoisena halkomisena 
myös siten, että kullekin osakkaalle muodoste
taisiin kokonaisarvoltaan hänen osuuttaan vas
taava tilakokonaisuus. 

Halkomisessa voidaan erottaa kaksi päävai
hetta, nimittäin muodostettavien tilojen suun
nittelu eli jakoehdotuksen laatiminen sitä edel
tävine toimenpiteineen, sekä suunniteltujen ti-
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lojen raJOJen käyminen maastoon, korvausten 
määrääminen ja muut toimituksen lopettami
seen liittyvät toimenpiteet. Nykyisten säännös
ten mukaan jakoehdotuksen jälkeisiä toimenpi
teitä esimerkiksi korvausten määräämisiä ei 
voida suorittaa ennen kuin jakoehdotus on 
tullut lainvoimaiseksi. Käsityksen halkomisen 
lopputuloksen edullisuudesta omalta kannal
taan asianosainen saa monesti kuitenkin vasta 
sitten, kun hänellä on tieto sekä muodostetuis
ta tiloista että halkomisessa maksettavista kor
vauksista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että ny
kyisestä menettelystä poiketen halkominen teh
täisiin pääsääntöisesti loppuun yhtäjaksoisesti. 
Tällainen yhtäjaksoinen menettely on välttämä
töntä silloin, kun tilojen suunnittelu perustuu 
halottavan tilan kokonaisarvon jakamiseen. 

47 §. Kuten edellä todettiin, tilan halkomisel
la pyritään yleensä yhteisomistuksen purkami
seen. Tämän vuoksi 1 momenttiin on otettu 
säännös siitä, että tilan määräosan omistajalla 
on oikeus erotuttaa osuutensa tilasta. Sen 
varalta, että tilan omistaja haluaa käyttää 
hyväkseen maanmittausviranomaisen asiantun
temusta saadakseen jaetuksi tilansa haluamiin
sa määräosiin, on momenttiin otettu säännös 
siitä, että myös tilan omistajalla on oikeus 
saada tilansa halotuksi. 

Lukukohtaisten perustelujen mukaisesti on 
usean samoille omistajille kuuluvan tilan hal
komisesta samana kertaa otettu 2 momenttiin 
yhteishalkomista koskeva säännös. 

Kosken hyväksikäyttö taloudelliseen toimin
taan kuten voimalaitoksen rakentamiseen tai 
kalastukseen ede11yttää säännönmukaisesti ko
ko kosken alueen käyttämistä samaan tarkoi
tukseen kaikkien omistajien yhteiseksi hyväksi. 
Tämän vuoksi pykälän 3 momenttiin on otettu 
koskitilan halkomisen kieltävä säännös. 

Muun yksinomaan vesitiluksia käsittävän 
tilan kuin koskitilan halkominen on toimituk
sen tarkoituksen suhteen rinnastettavissa yhtei
sen vesialueen jakamiseen. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että sellaisen tilan, johon vesitilusten 
lisäksi kuuluu vain vähäisessä määrin muita 
tiluksia, halkomisen edellytyksinä olisivat hal
komisen yleisten edellytysten lisäksi samat edel
lytykset kuin vesialueen jakamisessa. 

48 §. Yhteishalkominen on verrattavissa sel
laiseen menettelyyn, että samoille omistajille 
kuuluvat tilat halotaan samalla kertaa eri 
tiloiksi ja että kullekin omistajalle muodostetut 
tilat yhdistetään välittömästi halkomisen jäl
keen yhdeksi tilaksi. Tämän vuoksi yhteishal-

kominen voidaan suorittaa vain jos, kunkin 
osakkaan osuudet eri tiloista voidaan yhdistää 
noudattaen, mitä kiinteistöjen yhdistämisestä 
säädetään. Pykälään on otettu tätä koskeva 
säännös. 

49 §. Pykälässä on halkomisen jakoperustetta 
koskeva säännös. Jakoperuste määrää sen, 
millaisiin osiin tila jaetaan. Kun halkominen 
suoritetaan yhteisomistuksen purkamiseksi, ja
koperusteena ovat osakkaiden omistamat osuu
det. Pykälän 1 momentissa on tätä koskeva 
säännös. Varsinkin aikaisemmin mutta vielä 
nykyisinkin esiintyy tapauksia, joissa tilan 
osakkaat ovat tehneet keskenään yksityisen 
jaon, niin sanotun sovintojaon. Sen mukaan 
kukin osakas sai hallintaansa osuuttaan vas
taavan alueen yhteisesti omistetusta tilasta tai 
siihen kuuluvasta viljellystä maasta. Sovinto
jaon aikana osakas on itse usein rakentanut ja 
kunnostanut ha11innassaan olevan alueen. Jos 
tällaista sovintojakoa on asianosaisten kesken 
kauan noudatettu, olisi usein epäoikeudenmu
kaista, jollei sovintojakoa pidettäisi halkomisen 
lähtökohtana. Tämän vuoksi 2 momenttiin on 
otettu säännös siitä, että 1 momentin mukai
sesta halkomisen yleisestä jakoperusteesta poi
keten mainitunlaisella sovintojaolla jaettua ti
laa halottaessa jakoperusteena olisi nautinta. 
Tällöin osakas saisi halkomisessa hallitsemansa 
alueen taikka alueen, joka vastaa arvoltaan 
hänen ha11itsemaansa aluetta. Kun kauan voi
massa olleesta sovintojaosta ei voida aina 
selvittää, ovatko osakkaat jakaneet omistaman
sa tilan osuuksien mukaisessa suhteessa ja 
tarkoittaneet tekemänsä sovintojaon lopu11isek
si, on lisäedellytykseksi nautinnan käyttämise11e 
jakoperusteena asetettu asianosaisten sopimus 
tai se, että toimitusmiehet harkitsevat nautin
nan kohtuulliseksi jakoperusteeksi. 

50 ja 51§. Pykälissä ovat jakoperusteen 
mukaista osittelua ja siitä poikkeamista sekä 
poikkeamisen johdosta maksettavia korvauksia 
koskevat säännökset. 

Lähtökohtana halkomisessa on, että jokaisel
le osakkaalle pyritään antamaan mahdo11isuuk
sien mukaan hänen osuuttaan vastaava osuus 
halottavaan tilaan kuuluvista eri omaisuusosis
ta. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole aina 
mahdollista. Niinpä esimerkiksi silloin kun 
maapohja jaetaan osuuksien mukaan, muun 
muassa puusto ja rakennukset jakaantuvat 
yleensä osuuksista poikkeavassa suhteessa. 

Jos halkominen suoritetaan perinteisellä ta
va11a, siinä on lähtökohtana, että jokaiseen 
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muodostettavaan tilaan tulee tiluksia jyvityksen 
ja jakoperusteen mukaan lasketun osittelun 
osoittama määrä. Tätä koskeva säännös on 
50 §:n 1 momentissa. 

Lukukohtaisissa perusteluissa sanotun mu
kaisesti 50 §:n 2 momenttiin on otettu säännök
set siitä, että halkominen voidaan tehdä myös 
muodostamaHa kullekin osakkaalle tila, joka 
kokonaisarvoltaan vastaa hänen omistamaansa 
osuutta. Kun näin suoritetussa jakamisessa 
poiketaan yleensä paljon siitä lähtökohtaisesta 
periaatteesta, että kullakin osakkaalla on oi
keus saada osuuttaan vastaava osa eri omai
suusosista, on pääsääntöisesti ehtona tällaiselle 
halkomiselle, että kaikki osakkaat siitä sopivat. 
Etenkin pienien tilojen osalta on kokonaisar
voihin perustuva halkominen ainoa järkevä 
halkomistapa. Niinpä ehdotetaan, että edellä 
tarkoitettua halkomistapaa voitaisiin käyttää 
myös silloin, kun tällainen jakaminen on tar
peen tarkoituksenmukaisen halkomistuloksen 
saamiseksi. 

Muodostettavia tiloja suunniteltaessa pyri
tään siihen, että kukin muodostettava tila saa 
osittelun mukaisen määrän halottavan tilan 
tilusten jyvitysarvosta tai kokonaisarvosta siitä 
riippuen, kumpaa jakotapaa noudatetaan. 

Täysin osittelun mukainen jaon suorittami
nen johtaisi käytännössä monessa tapauksessa 
siihen, että muodostettavien tilojen alueista 
tulisi monipalstaisia ja muutoinkin epätarkoi
tuksenmukaisia. Tällaisen epätarkoituksenmu
kaisen jakotuloksen estämiseksi 51 §:ään on 
otettu säännökset osittelusta poikkeamisesta. 
Jolleivät asianosaiset sovi osittelusta poikkea
misesta, voisivat siitä päättää toimitusmiehet 
Toimitusmiesten harkintavaltaa olisi kuitenkin 
rajoitettava asettamalla osittelusta poikkeami
selle enimmäisrajat. Ehdotetut rajat ovat jon
kin verran nykyisiä rajoja väljemmät, jotta 
epätarkoituksenmukaisilta tilussijoituksilta väl
tyttäisiin. 

Jos edellä mainituista syistä halottavaan ti
laan kuuluva omaisuus ei jakaannu osakkaiden 
osuuksien mukaisessa suhteessa, joudutaan ja
kotulos tasoittamaan osakkaiden välisillä raha
korvauksilla. Tätä koskeva säännös on otettu 
51 §:n 2 momenttiin. 

52 ja 53 §. Pykälät sisältävät säännökset siitä, 
mitä seikkoja on otettava huomioon halkomi
sen jakosuunnitelmaa suunniteltaessa. Halko
misessa on keskeinen tehtävä muodostettavien 
tilojen suunnittelu siten, että kunkin tilan tiluk
set sijaitsevat kiinteistörunkoon nähden tarkoi-

tuksenmukaisesti ja että tiluslohkot sekä kool
taan että muodoltaan soveltuvat mahdollisim
man hyvin ajateltuun käyttöön. 

Jos halottavan tilan pinta-ala ei ole vähäi
nen, kuuluu tilaan säännönmukaisesti eri käyt
tötarkoituksiin soveltuvia alueita. Tällaisia 
käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi pelto, met
sämaa, maa-ainesten ottoalueet ja rakentami
seen soveltuvat ranta-alueet. Kun halkominen 
suoritetaan perinteisellä tavalla eli siten, että 
jakamisessa pidetään ensisijaisena päämääränä 
maapohjan jakautumista osuuksien suhteessa, 
oikeudenmukainen lopputulos edellyttää, että 
jokaiselle osakkaalle pyritään antamaan erilaa
tuisia tiluksia jakoperusteen mukaisesti, jollei
vät asianosaiset sovi eri tiluslajien vaihtamises
ta keskenään tai jollei vaihtamiseen ole erityistä 
syytä. Esimerkiksi erillisen peltolohkon antami
nen jollekin osakkaalle saattaa edellyttää tilus
lajisuhteista poikkeamista. 

Vaikka halkomisessa hyvän lopputuloksen 
kannalta on tärkeää, että muodostetut tilat 
ovat mahdollisimman käyttökelpoisia, on tiloja 
suunniteltaessa esimerkiksi metsätilusten osalta 
pidettävä silmällä puuston tasaista jakautumis
ta, jotta halottavaan tilaan kuuluva koko 
omaisuus jakaantuisi mahdollisimman hyvin 
jakoperusteen mukaisessa suhteessa eikä suuria 
rahakorvauksia jakotuloksen tasoittamiseksi 
tarvittaisi. 

Kiinteistöjen muodostaminen tapahtuu käy
tännössä yleensä lohkomalla. Koska kiinteistön 
osittaminen myös omistajan osoituksen tai 
kiinteistön määräosia koskevan kaupan perus
teella olisi edelleen mahdollista, on tarkoituk
senmukaista ulottaa 32-34 §:ssä säädetyt osil
taruisrajoitukset koskemaan myös halkomistoi
mituksia. 

Alue, jolla on voimassa rakennuskielto 
asema- tai rakennuskaavan laatimista varten tai 
jolle rantakaavan laatiminen on tarpeellista, 
tullaan todennäköisesti käyttämään lähitulevai
suudessa rakentamiseen ja muihin asianomaisen 
kaavan mukaisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi 
lähtökohtana suunniteltaessa jakoehdotusta täl
laiselle alueelle tulisikin olla jo tuleva kaavoitus 
sekä alueen rakentamiseen ja asutuksen muu
hun järjestämiseen liittyvät näkökohdat. 

54§. Pykälässä ovat säännökset jakosuunni
telman sisällöstä ja jakosuunnitelman käsittely
menettelystä. 

Jakosuunnitelma sisältää ehdotuksen siitä, 
miten toimitusmiehet ovat suunnitelleet jaon 
kokonaisuudessaan toimitettavaksi. Jakosuun-
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nitelman perusteeiJa asianosaiset voivat harki
ta, onko ehdotettu jako heidän kannaltaan 
oikeudenmukainen. Tämän vuoksi pykälään on 
otettu yksityiskohtainen luettelo siitä, mitä 
asioita jakosuunnitelmaan tulee sisälJyttää ja 
miten jakosuunnitelma tulee asianosaisille esit
tää. 

Jakosuunnitelmaa laadittaessa joudutaan so
vittamaan yhteen useita erilaisia asioita. Asian
osaisten vaikutusmahdollisuuksien järjestämi
seksi ehdotetaan, että asianosaisiiie varataan 
mahdollisuus esitettyä jakosuunnitelmaa kos
kevien muistutusten tekemiseen ja että vasta 
tämän jälkeen toimitusmiehet päättäisivät jako
suunnitelmasta lopullisesti. 

Kuten edellä lukukohtaisissa perusteluissa 
on esitetty, halkominen tehtäisiin ehdotuksen 
mukaan nykyisestä menettelystä poiketen yhtä
jaksoisena toimituksena. Etenkin riitaisissa toi
mituksissa saattaa kuitenkin olla tarkoituksen
mukaista jakaa toimitus kahteen vaiheeseen 
siten, että ensin päätetään vain tilusten jaka
misesta ja muista muodostettavien tilojen ulot
tuvuuteen liittyvistä seikoista ja vasta sen jäl
keen kun jakoehdotus on näiden seikkojen 
osalta tullut lainvoimaiseksi, suoritetaan toimi
tuksen lopputoimenpiteet. Pykälän 2 moment
tiin onkin otettu halkomisen kaksivaiheisen 
käsittelyn mahdolJistavat säännökset. 

55 §. Kuten 49 §:n kohdaiia todettiin, ovat 
asianosaiset saattaneet tehdä halottavaa tilaa 
koskevan sovintojaon. Tämän jaon mukaisesti 
kukin osakas haiiitsee ja hoitaa jaossa saami
aan tiluksiaan. Jos tällaisen tilan halkomisessa 
on jakoperusteena osaluku eikä nautinta, sai
sivat muut osakkaat perusteetonta etua selJai
sen osakkaan kustannuksella, joka sovintojaon 
kestäessä on parantanut hallitsemaansa aluetta 
keskimääräistä enemmän. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että keskimääräistä suurempien paran
tamistoimenpiteiden tuottamasta lisäarvosta 
tulisi muiden osakkaiden suorittaa korvaus. 

8 luku. Tilusvaihto ja alueen siirtäminen 

Lukuun sisältyvät säännökset tilusten vaih
tamisesta rekisteriyksiköiden kesken sekä 
alueen siirtämisestä rekisteriyksiköstä toiseen 
yksikköön. Näiden toimenpiteiden tarkoitukse
na on parantaa olemassa olevaa kiinteistöja
otusta ja siten edistää rekisteriyksiköiden tar
koituksenmukaista käyttöä. Ehdotetut sään
nökset vastaavat asiallisesti nykyisiä jakolain ja 

kaavoitusalueiden jakolain vastaavia säännök-
Slä. 

56-58 §. Tilusvaihdon suorittaminen on 
käyttökelpoinen tapa poistaa kiinteistöjaotuk
sesta johtuvia kiinteistöjen käyttöä haittaavia 
tekijöitä silloin, kun haittatekijä on alueellisesti 
suppea. Tämän vuoksi tilusvaihdon toimittami
selle tulisi olla melko väljät edellytykset varsin
kin niissä tapauksissa, joissa kiinteistöjen omis
tajat ovat yksimielisiä tilusvaihdon tarpeelli
suudesta. Yleisenä edellytyksenä tilusvaihdon 
toimittamiselle olisikin vain, ettei siitä aiheudu 
haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle tai sa
nottavaa haittaa tilusvaihtoon osallisen kiin
teistön käytölle. 

Yksityiskohtaisen kaavan alueella tulisi kiin
teistötoimitusten suorittamisessa pyrkiä siihen, 
että ne mahdollisuuksien mukaan edistäisivät 
alueiden ottamista kaavan mukaiseen käyt
töön. Sellaisia tilusvaihtoja, jotka eivät edistä 
tätä tarkoitusta, ei ehdotuksen mukaan saisi 
kaava-alueella tehdä. Tätä koskevat erityis
säännökset on otettu 57 §:n 2 momenttiin. 

Käytännössä esiintyy sellaisia kiinteistöjao
tuksesta johtuvia alueiden käyttöä tai käyttöön 
ottamista haittaavia tekijöitä, että tilusvaihdon 
toimittamiseen on niin painavia syitä, että 
vaihto tulee voida suorittaa, vaikka asian
omaisten kiinteistöjen omistajat eivät pääse 
asiasta sopimukseen. Lakiehdotuksen 58 §:n 2 
ja 3 momenttiin on otettu näitä erityistilanteita 
koskevat säännökset. Tällöin kysymyksessä on 
pakollinen tilusvaihto. 

59§. Lähtökohtaisesti tilusvaihto toimitetaan 
siten että vaihdettavien tilusten arvot vastaavat 
toisiaan. Käytännössä joudutaan tarkoituksen
mukaisen tilussijoituksen saamiseksi vaihta
maan alueita siten, että niiden arvot poikkeavat 
jossain määrin toisistaan. Nykyisin rajat vaih
dettavien alueiden arvojen poikkeamiselle ovat 
kiinteät. Jos vaihdettavat alueet ovat vähäisiä, 
tilusvaihto tulisi voida suorittaa vaihdettavien 
alueiden arvojen erosta huolimatta. Kiinteitten 
enimmaiSraJOJen asettaminen vaihdettavien 
alueiden arvojen poikkeamiselle ei ole tarkoi
tuksenmukaista, vaan asia on voitava ratkaista 
kussakin yksittäistapauksessa erikseen. 

Voimassa olevan jakolain mukaan tilusvaih
dossa otetaan huomioon vain vaihdettavien 
alueiden maapohjien arvot ja muut alueeseen 
kuuluvat omaisuusosat, jotka siirtyvät omista
jalta toiselle, korvataan rahalla sikäli kuin 
vaihtuneiden omaisuuksien arvot eivät vastaa 
toisiaan. Näin meneteltäisiin myös ehdotettujen 
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säännösten mukaan. On kuitenkin tilusvaihto
tilanteita, joissa olisi tarkoituksenmukaista 
suorittaa vaihto siten, että itse vaihdossa otet
taisiin huomioon kaikki vaihdettaviin alueisiin 
kuuluvat omaisuusosat Tällöin verrattaessa 
keskenään vaihdettavien alueiden arvojen vas
taavuutta maapohjan ohella otettaisiin huo
mioon muun muassa puusto ja rakennukset. 
Ottamalla huomioon kaikki omaisuusosat 
vaihto voitaisiin suorittaa usein siten, ettei 
rahakorvauksia ole tarpeen suorittaa. Vaihdon 
salliminen sanotulla tavalla edistäisi tilusvaih
tojen toimittamista ja siten kiinteistöjaotuksen 
parantamista. Pykälän 2 momenttiin onkin 
otettu tätä koskevat säännökset. 

Tilusvaihdossa, jossa vaihdettujen omaisuuk
sien arvot eivät vastaa toisiaan, tulee panttioi
keuden haltijan etu turvatuksi 205 §:n 2 mo
mentin mukaisella menettelyllä. 

60 ja 61 §. Pykälissä ovat säännökset vesijä
tön ja erillisen yhteisen alueen lunastamisesta. 

Lunastamisen tarkoituksena on toisaalta 
poistaa sanotunlaisista alueista kiinteistön käy
tölle aiheutuvaa haittaa ja toisaalta edistää 
kyseisten alueiden tarkoituksenmukaista käyt
töä. Tämän vuoksi viimeksi mainitussa tapauk
sessa myös vesijätön omistajille tai, jos vesijättö 
on yhteinen, osakaskunnalle ehdotetaan annet
tavaksi oikeus vaatia, että viereisen kiinteistön 
omistaja lunastaa sellaisen alueen, jota voidaan 
käyttää vain hänen omistamansa kiinteistön 
yhteydessä. Muutoin ehdotetut säännökset vas
taavat nykyisiä säännöksiä. 

62 §. Pykälä sisältää säännökset rakennuspai
kan osan lunastamisesta rakennuskaava- ja 
rantakaava-alueella. Säännökset vastaavat ny
kyisiä kaavoitusalueiden jakolain säännöksiä. 

63 §. Pykälään on otettu teknisluontoinen 
säännös siitä, että 60-62 §:n nojalla lunastettu 
alue siirretään lunastajan omistamaan kiinteis
töön. 

64 §. Pykälässä ovat eri lunastamistapauksille 
yhteiset säännökset. 

Lunastamisessa siirretään aina rahakorvaus
ta vastaan omaisuutta omistajalta toiselle. Tä
män vuoksi yksityisestä tarpeesta tapahtuva 
lunastaminen tulisi suorittaa vain siinä tapauk
sessa, ettei kiinteistöjaotukseen saada paran
nusta muilla toimenpiteillä. Kun tilusvaihto on 
lunastamiseen verrattuna tasapuolisempi kiin
teistöjaotuksen parantamiskeino, ehdotetaan, 
että 60-62 §:ssä tarkoitettu lunastaminen voi
taisiin suorittaa vain, jos parannusta ei saada 
aikaan tilusvaihdolla. 

Kuten tilusvaihdossa, myös lunastamisessa 
yleisenä edellytyksenä olisi, ettei siitä aiheudu 
haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle. Lu
nastamisesta ei myöskään saa aiheutua haittaa 
yksityiskohtaisen kaavan toteuttamiselle eikä 
vesijätön tai erillisen yhteisen alueen lunasta
misen ollessa kyseessä myöskään kenellekään 
asianosaiselle. 

65 §. Pykälä koskee kiinnitysvastuun ja oike
uksien järjestämistä tilusvaihto- ja alueiden 
siirtämistilanteissa. 

Murto-osaisesta kiinnitysvastuuperiaatteesta 
luopuminen edellyttää, että tilusvaihdon tai 
lunastamisen johdosta kiinteistöstä toiseen liit
tyvä alue vapautuu vastaamasta siihen kiinteis
töön kohdistuvista panttioikeuksista, josta siir
täminen tapahtuu, ja että kyseistä aluetta tule
vat koskemaan vastaanottavaa kiinteistöä kos
kevat rasitukset. 

Jos vaihdettuun tai lunastettuun alueeseen 
kohdistuu rasite-, vuokra- tai muu erityinen 
oikeus, toimituksessa on tarpeen järjestellä 
tällaisen oikeudenhaltijan asema. Tilanteesta 
riippuen kysymykseen voi tulla oikeuden jättä
minen edelleen voimaan, sen lakkauttaminen 
tai lunastaminen taikka muunlainen järjestämi
nen. Samalla toimituksessa on määrättävä kor
vaus oikeudenhaltijalle järjestämisestä aiheutu
vasta vahingosta. 

66 §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, että 8 
luvun kiinteistöä koskevia säännöksiä sovelle
taan myös yhteisiin alueisiin sekä sellaiseen 
määräalaan, joka tilusvaihdon tai lunastamisen 
yhteydessä muodostetaan kiinteistöksi. 

9 luku. Uusjako 

Lukuun sisältyvät uusjakoa koskevat erityis
säännökset. Uusjaon tarkoituksena olisi tietyn 
alueen kiinteistöjaotuksen parantaminen ja sen 
avulla järjestelyn kohteena olevien kiinteistöjen 
käytön edistäminen. Uusjaon pääasiallisena 
tarkoituksena voisi olla myös alueen tie- ja 
kuivatusverkon parantaminen tai maaseu
tuelinkeinolain (1295/90) tarkoituksiin hanki
tun alueen käyttämisen edistäminen. Siten uus
jakoa voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin 
kiinteistöjen käyttömahdollisuuksia haittaavien 
tekijöiden poistamiseksi sekä kiinteistöjen so
peuttamiseksi odotettavissa oleviin käyttötar
koitusten muutoksiin. Uusjaon nykyisten pää
tavoitteiden, maa- ja metsätalouden toiminta
edellytysten parantamisen ja tuotantokustan-
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nusten alentamisen ohella järjestelyn tavoittei
na olisikin vastaisuudessa uusjaon käyttö myös 
kiinteistöjaotuksen parantamiseksi siten, että 
sillä edistetään kaikenlaatuisten kiinteistöjen 
nykyistä ja odotettavissa olevaa käyttöä. 

Uusjako tulisi kysymykseen ensinnäkin sel
laisilla alueilla, joilla kiinteistöjaotus on jo 
isojaon jäljiltä ollut epätarkoituksenmukainen 
nykyaikaisen maa- ja metsätalouden harjoitta
misen kannalta. Tällainen epätarkoituksenmu
kainen kiinteistöjaotus on seurausta siitä, että 
etenkin varhaisimmissa isojaoissa oli tilojen 
suunnittelu kehittymätöntä ja tilat muodostet
tiin osittain ennen isojakoa olleiden nautintojen 
mukaisesti. 

Uusjaon tarvetta on myös alueilla, joilla 
kiinteistöjaotus on pirstoutunut jakotoimitus
ten ja erityisesti niin sanottujen sovintojakojen 
vuoksi. Tarkoituksena on, että sanotunlaisilla 
alueilla suunnitellaan alueen kiinteistörunko eli 
tiestö ja kuivatusverkko uudelleen ja kiinteistöt 
muodostetaan tähän soveltuvan jaotuksen poh
jalta. Samalla suoritettaisiin maatalouskäytössä 
olevilla alueilla myös välttämättömät talous
keskusten siirrot talouskeskusalueiden väljentä
miseksi sekä kiinteistöjen tilusten kokoamiseksi 
harvoihin palstoihin ja kohtuulliselle etäisyy
delle talouskeskuksista. 

Uusjako tulisi kysymykseen paitsi maa- ja 
metsätalouskäytössä olevilla alueilla, kaikilla 
muillakin sellaisilla alueilla, joilla kiinteistöja
otus kiinteistöjen muuttuneen tai muuttuvan 
kävtön tai teknologian kehittymisen tai muun 
sellaisen syyn vuoksi ei vastaa enää nykyajan 
tarpeita. Muutostarpeen voi aiheuttaa myös 
jokin erityinen hanke. Niinpä ehdotetuilla 
säännöksillä pyritään esimerkiksi edistämään 
sellaisia uusjakoja, joiden avulla voitaisiin pois
taa teiden ja johtolintojen rakentamisesta tai 
muusta vastaavanlaisesta hankkeesta johtuvas
ta kiinteistöjen pirstoutumisesta aiheutuvat hai
tat. 

Uusjako on luonteeltaan järjestelytoimitus, 
jossa tiluksia järjestellään voimassa olevia 
omistussuhteita muuttamatta. 

67 §. Pykälässä ovat säännökset uusjaon suo
rittamisen asiallisista edellytyksistä. 

Uusjaon tarkoituksena on tilusjärjestelyjen 
avulla parantaa kiinteistöjaotusta. Kiinteistöja
otusta voidaan tilusjärjestelyssä parantaa eri 
tavoin, kuten sopeuttamalla kiinteistöjaotus 
vastaamaan nykyistä paremmin kiinteistöjen 
muuttuneita käyttömahdollisuuksia tai paran
tamalla kiinteistöjen palsta- ja tilussijoitusta 
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siten, että kiinteistön tuotantokustannuksia 
kyetään alentamaan. Tilusjärjestelytoiminnan 
peruslähtökohtana on kuitenkin pidettävä, että 
järjestelyllä on myös taloudelliset perusteet. 
Tilusjärjestelyalueella tulisi kiinteistöjaotuksen 
parantua siten, että valittu toteuttamistapa olisi 
taloudelliset vaikutukset huomioon ottaen pe
rusteltu. Uusjaon suorittamisen yleisenä lähtö
kohtana tuleekin kaikissa tapauksissa olla, että 
uusjaosta saatava hyöty on siitä aiheutuvia 
kustannuksia ja haittoja suurempi. Tämän ylei
sen edellytyksen lisäksi on syytä asettaa uusja
olle myös sillä saatavaan tulokseen kytkettyjä 
erityisiä edellytyksiä. 

Tavallisimmin uusjaon kohteeksi on otettu 
sellaiset maa- ja metsätalousalueet, joiden kiin
teistöjaotus on huono palstojen huonomuotoi
suuden, pienuuden ja monilukuisuuden vuoksi, 
eli alueet, joiden kiinteistöjaotus on pirstoutu
nut. Tällaisilla alueilla voidaan uusjaon avulla 
toteuttaa uusi tarkoituksenmukainen tuotanto
lohkojaotus ja kiinteistöjaotus. Uusjakoa voi
daan käyttää myös välineenä sopeutettaessa 
olemassa oleva kiinteistöjaotus vastaamaan pa
remmin alueen kiinteistöjen muuttunutta käyt
töä tai uusia käyttömahdollisuuksia taikka 
muutettaessa kiinteistöjaotusta siten, että alu
een muuttuneesta käytöstä aiheutuvat haitat ja 
vahingot kyetään supistamaan mahdollisim
man pieniksi. Niinpä ehdotetaan, että uusjako 
saadaan suorittaa, jos sillä voidaan parantaa 
kiinteistöjaotusta ja edistää kiinteistöjen käyt
töä. 

Alueella, jonka kiinteistö! ovat monipalstai
sia, tiet on yleensä rakennettu eri aikoina ja 
usein vain kunkin kiinteistön omaa tarvetta 
silmällä pitäen ilman yhtenäistä suunnitelmaa. 
Tämän vuoksi tieverkko on usein hajanainen ja 
teitä on määrällisesti paljon. Samoin tällaisen 
alueen kuivatusverkko on monesti hajanainen 
ja avo-ojitukseen perustuva, koska salaojituk
sen toteuttaminen on ollut hankalaa tilusten 
hajanaisuuden vuoksi. 

Jotta alueen tiestön ja kuivatusverkon perus
parantaminen voitaisiin suunnitella ja toteuttaa 
yhtenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti, olisi toi
sinaan tarpeen muuttaa alueen tuotantolohko
jaotusta siinä määrin, että uusjaon suorittami
nen alueella on tarpeellista. Yhteishankkeena 
uusjakoon kytkettynä nämä perusparannustyöt 
tulevat lisäksi erillishankkeisiin verrattuna huo
mattavasti halvemmiksi. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että uusjako voitaisiin suorittaa, jos 
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sillä voidaan olennaisesti parantaa alueen tie
ja kuivatusoloja. 

Maaseutuelinkeinolain (1295/90) ja maaseu
tuelinkeinohallinnosta annetun lain ( 1199/92) 
mukaan maa- ja metsätalousministeriö tai maa
seutuelinkeinopiiri ministeriön määräämissä ra
joissa voi ostaa maaseutuelinkeinolain tarkoi
tuksiin tiloja, tilanosia, oikeuksia ja osuuksia. 
Maaseutuelinkeinolain 43 §:n 2 momentin mu
kaisesti maa- ja metsätalousministeriö voi siir
tää hallinnassaan olevaa omaisuutta käytettä
väksi uusjaossa toimitusmiesten esittämällä ta
valla maaseutuelinkeinolain mukaan maan
saantiin oikeutettujen tilojen koon suurentami
seksi ja jakoalueen tilussijoituksen parantami
seksi. 

Jos maaseutuelinkeinolain mukaisiin tarkoi
tuksiin on hankittu laajahko yhtenäinen alue, 
jonka antaminen lisäalueina useille kiinteistöille 
on tarkoituksenmukaista, tulisivat annettavat 
lisäalueet useasti sijaitsemaan erillisinä palstoi
na melko kaukana kiinteistöjen muista tiluksis
ta. Tämä epäkohta voitaisiin monesti poistaa 
suorittamalla samalla tarpeellisia tilusjärjestely
jä. Tilusjärjestelyn suorittaminen mahdollistaisi 
samalla muiden kiinteistöjen tilussijoituksen 
parantamisen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
uusjako voitaisiin suorittaa myös silloin, kun se 
edistää maaseutuelinkeinolain tarkoituksiin 
hankitun alueen käyttämistä. 

Edellä sanotun mukaisesti uusjaon suoritta
misen yleisenä lähtökohtana tulee olla se, että 
uusjaosta saatava hyöty on siitä aiheutuvia 
kustannuksia ja haittoja suurempi. Vaikka tä
mä edellytys toteutuisikin ja sen lisäksi yksi tai 
useampi edellä mainituista erityisedellytyksistä 
olisi olemassa, saattavat olosuhteet kuitenkin 
yksittäisessä tapauksessa olla sellaiset, että uus
jaon toimeenpanemisesta aiheutuisi alueen kiin
teistöjen omistajille kohtuutonta haittaa. Täl
laisessa tilanteessa pitää toimitusmiehillä olla 
mahdollisuus harkinnan perusteella jättää toi
mitus suorittamatta. Pykälän 2 momenttiin 
onkin otettu tätä tarkoittava säännös. 

Toisaalta vaikka mitään erityisedellytystä 
uusjaon toimeenpanoon ei olisi olemassa, alu
een kiinteistöjen omistajille tulisi antaa mah
dollisuus tilustensa uudelleen järjestelemiseen 
uusjaon avulla, jos he ovat asiasta yksimielisiä. 
Viranomaisen tulisi kuitenkin voida evätä toi
mituksen suorittaminen siinä tapauksessa, että 
jaosta saatava hyöty on siitä aiheutuvia kus
tannuksia pienempi. Tämä estäisi epätarkoituk-

senmukaisten uusjakojen toimittamisen. Pykä
län 3 momentissa on tätä koskeva säännös. 

68 §. Kun uusjaon tarkoituksena on nimen
omaan tilajärjestelmän piiriin kuuluvien kiin
teistöjen käytön edistäminen, 1 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että toi
mitusta voi hakea vain tilan omistaja tai 
osaomista ja. 

Yleisen tien tai johtolinjan rakentamisen tai 
muun sellaisen hankkeen toteuttamisen johdos
ta saattaa kiinteistöjen käyttäjille aiheutua huo
mattavaa haittaa. Jos haitta voidaan poistaa tai 
sitä vähentää uusjaon avulla, tarve uusjaon 
suorittamiseen on niin ilmeinen, että viran
omaisen on voitava panna toimitus vireille 
tilojen omistajien hakemusta odottamatta. Täl
laisissa tapauksissa uusjakoa saisi ehdotuksen 
mukaan hakea myös hankkeen toteuttajana 
oleva viranomainen. Sama on tilanne silloin, 
kun uusjaolla voidaan edistää lisäalueiden an
tamista tai parantaa muutoin paikkakunnan 
oloja maanomistusolojen selkeyttämisen, tie
olojen kehittämisen, elinkeinojen elpymisen ja 
viihtyvyyden parantamisen kautta. Pykälän 2 
momentissa ehdotetaankin säädettäväksi, että 
lisäksi tällaisissa tapauksissa myös maanmitta
ustoimistolla olisi oikeus päättää toimitusmää
räyksen antamisesta ilman tilan omistajan tai 
osaomistajan hakemusta. Maanmittaustoimis
ton päätöksestä huolimatta toimituksen suorit
tamisen edellytykset tutkittaisiin ja päätettäisiin 
itse toimituksessa lain edellyttämässä järjestyk
sessä. 

69 §. Uusjakoon otettavan alueen laajuus 
tulee ratkaista kussakin yksittäistapauksessa 
erikseen. Eräissä tapauksissa on tarkoituksen
mukaista ottaa samaan uusjakoon kaikki sa
maan talouskylään kuuluvat tilat, vaikka talo
uskylä muodostuisi useasta rekisterikylästä tai 
olisi vain osa yhden tai useamman rekisteriky
län alueesta. Toisinaan saattaa olla tarkoituk
senmukaista rajoittaa uusjakoalue käsittämään 
vain muutaman kiinteistön alue. Lähinnä vain 
metsätalousaluetta käsittävällä alueella tarkoi
tuksenmukaista uusjakoaluetta harkittaessa tu
levat ensisijaisesti huomioon otettaviksi metsä
taloudelliset näkökohdat, kuten puutavaran 
kuljetussuunta sekä riittävän suurien ja metsän
hoidon ja puutavaran korjuun kannalta hyvä
muotoisten metsälohkojen muodostamismah
dollisuus. Tärkeää on, että uusjakoalue muo
dostaa sellaisen kokonaisuuden, jonka puitteis
sa kiinteistörungon parantaminen ja tilusjärjes-



1994 vp - HE 227 35 

tely on tarkoituksenmukaista suorittaa saman
aikaisesti. 

Kun uusjaolla on tarkoitus järjestellä ensisi
jaisesti perustuotantatoimintaan käytettäviä 
alueita, ehdotetaan, että uusjakoon otettavan 
alueen ulkopuolelle jätettäisiin pääsääntöisesti 
yksityiskohtaisten kaavojen alueet, lukuun ot
tamatta niihin sisältyviä maa- tai metsätalous
alueita. Samasta syystä ehdotetaan pääsääntöi
sesti jätettäväksi jaettavan alueen ulkopuolelle 
myös kokonaan muussa kuin maa- tai metsä
talouskäytössä olevan kiinteistön alue, jollei 
kiinteistön omistaja suostu tulemaan uusja
koon mukaan. 

Kiinteistöille kuuluu usein palstoja, jotka 
sijaitsevat erillään kiinteistön muista tiluksista 
ja siten sen talouskylän ulkopuolella, johon 
kiinteistö muutoin kuuluu. Jos uusjaon tarve 
johtuu jostakin erityisestä hankkeesta esimer
kiksi maantien rakentamisesta, voi vain osa 
kiinteistön alueesta kuulua hankkeen vaikutus
piiriin. Edelleen metsätalousedellytysten paran
tamiseksi suoritettavaan uusjakoon on usein 
tarkoituksenmukaista ottaa mukaan vain kiin
teistöihin kuuluvat metsäalueet. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että uusjakoon voidaan ottaa vain 
osa kiinteistön alueesta. 

70 ja 71 §. Uusjakotoimituksessa käsitellään 
suuri määrä erilaisia asioita. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista jakaa sen eteneminen eri 
vaiheisiin, jotta työtä ei menisi hukkaan. La
kiehdotuksen 71 §:ssä ehdotetaankin säädettä
väksi, että toimituksen ensimmäinen vaihe kä
sittäisi uusjaon edellytyksiä ja laajuutta koske
van selvityksen sekä yleispiirteisen selvityksen 
toimituksessa noudatettavista periaatteista ja 
suoritettavista toimenpiteistä. Tämä ensimmäi
nen vaihe päättyisi toimitusmiesten päätökseen 
siitä, suoritetaanko vireille tullut uusjako vai ei. 
Jos toimitus päätetään suorittaa, toimitusmies
ten olisi samalla päätettävä myös uusjakoalu
een laajuus. Uusjaon edellytysten selvittämises
tä muun muassa uusjaon rahoituksen osalta on 
tarkoitus tarkemmin säätää asetuksella. 

Pykälään on otettu myös säännökset asian
omaisen kunnan ja asianosaisten kuulemisesta 
ennen edellä tarkoitetun päätöksen tekemistä. 

Lakiehdotuksen 232 §:ään on otettu säännös 
siitä, että uusjaon edellytyksiä ja laajuutta 
koskevaan ratkaisuun saa hakea muutosta toi
mituksen kestäessä. Sen jälkeen kun toimituk
sen edellytykset ja uusjakoalue on lainvoimai
sesti ratkaistu, asianosaisten on voitava luottaa 
tehtyyn ratkaisuun. Toisaalta toimitusmiesten 

jaon edellytyksiä ja jakoaluetta koskevan rat
kaisun tekemisestä siihen, kunnes jakosuunni
telma tehdään, voi kulua useita vuosia ja 
olosuhteet voivat tänä aikana olennaisesti 
muuttua. Tämän vuoksi 71 §:ssä ehdotetaan 
säädettäväksi, että olosuhteiden merkittävän 
muuttumisen tai muun olennaisen syyn vuoksi 
uusjaon suorittamista ja uusjakoaluetta koske
vaa lainvoimaista päätöstä saataisiin muuttaa. 

72 ja 73 §. Pykäliin sisältyvät säännökset 
teiden, vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden 
sekä kuivatustöiden ja kastelulaitteiden tekemi
sestä uusjaon yhteydessä. 

Kuten edellä on todettu, keskeisenä tehtävä
nä uusjaossa on alueen tiestön ja kuivatusver
kon perusparantaminen yhtenäisen suunnitel
man pohjalta. Parannetun tiestön ja kuivatus
verkon pohjalta voidaan laatia uusi tuotanto
lohkojaotus ja siihen perustuva jakosuunnitel
ma. 

Myös vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet 
sekä kastelulaitteet ovat sen luonteisia, että 
niiden suunnittelu samanaikaisesti usealle kiin
teistölle on monesti tarkoituksenmukaista. Täl
löin ne voidaan suunnitella yhteiskäyttöisiksi. 
Rakentamalla nämä laitteet yhteiskäyttöisiksi 
ja samanaikaisesti voidaan säästää merkittäväs
ti kustannuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
uusjaossa voidaan rakentaa osakaskiinteistöjen 
tarvitsemat vedenhankinta- ja viemäröintilait
teet sekä yhteisesti käytettävät kastelulaitteet. 

Kuivatustöiden tekeminen tai kastelulaittei
den rakentaminen saattaa olla tarkoituksenmu
kaista tai jopa tärkeätä ulottaa koskemaan 
myös uusjakoalueen ulkopuolista aluetta. La
kiehdotuksen 73 §:n 2 ja 3 momenttiin onkin 
otettu yksityiskohtaiset säännökset kyseisten 
toimenpiteiden ulottamisesta jakoalueen ulko
puolelle. 

74 §. Muokkaus-, kylvö- ja sadonkorjuukus
tannuksiin vaikuttavat merkittävästi tuotanto
lohkon muoto, koko ja sijainti talouskeskuk
seen nähden. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
uusjaossa voitaisiin sekä raivata että metsittää 
peltoa peltoalueen tuotantolohkojaotuksen ja 
peltojen sijoituksen parantamiseksi. Kun maa
tilatalouden kannalta peltoala on tärkeä tekijä, 
metsittämisen rajoituksena olisi kuitenkin se, 
ettei kenenkään osakkaan peltoalaa saa ilman 
hänen suostumustaan sanottavasti vähentää. 

75 §. Pykälään sisältyvät yksityiskohtaiset 
menettelysäännökset uusjaon yhteydessä toteu
tettavasta ojituksesta. 

Vesilain mukaan yhteinen ojitus voidaan 
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toteuttaa maanomistajien sopimuksen perus
teella tai ojitustoimituksessa määrättävällä ta
valla. Jos ojitus koskee vain uusjakoaluetta tai 
lakiehdotuksen 73 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
ojan tekemistä, liittyy se niin kiinteästi uusjaon 
toteuttamiseen, että vesilain säännöksistä poi
keten toimitusmiesten tulisi voida päättää 
asiasta siinä tapauksessa, jos ojitukseen ei 
tarvita vesilain 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettua 
vesioikeuden lupaa. Jos yhteinen ojitus koskisi 
myös uusjaon ulkopuolisia kiinteistöjä, ehdote
taan, että toimitusmiehet voisivat samoin edel
lytyksin päättää asiasta, jos kyseisten kiinteis
töjen omistajat suostuvat yhteiseen ojitukseen. 
Tällöin tilanne on verrattavissa vesilaissa tar
koitettuun maanomistajien sopimukseen. 
Muussa tapauksessa asia olisi käsiteltävä vesi
lain mukaisessa ojitustoimituksessa. Kaikissa 
edellä tarkoitetuissa tapauksissa olisi mahdol
lista tarvittaessa perustaa erikseen ojitusyhtiö 
vesilain mukaisesti. 

76 §. Lakiehdotuksen 232 §:n mukaan 
72-74 §:ssä tarkoitettuja hankkeita koskeviin 
ratkaisuihin saa hakea muutosta toimituksen 
kestäessä. Pykälään on selvyyden vuoksi otettu 
säännös siitä, että kyseisiä hankkeita voidaan 
ryhtyä toteuttamaan vasta, kun toimitusmies
ten tätä koskeva päätös on lainvoimainen. 

Asioiden käytännön hoidon kannalta olisi 
tarkoituksenmukaista saattaa puheena olevat 
hankkeet loppuun toimituksen aikana. Pykä
lään onkin otettu tätä koskeva säännös. 

77 §. Pykälään sisältyvät jakoperustetta sekä 
osittelua ja siitä poikkeamista koskevat sään
nökset. 

Uusjaon tarkoituksena on järjestellä omis
tussuhteita muuttamatta kiinteistöjen kesken 
tilukset uudelleen siten, että jaossa mukana 
olevista kiinteistöistä tulisi aikaisempaa käyttö
kelpoisempia. Jaon oikeudenmukaisuuden kan
nalta jokaisen osakkaan tulee saada jaossa 
jyvitysarvoltaan sellainen tilusmäärä, joka vas
taa hänen jakoon luovuttamiensa tilusten jyvi
tysarvoa eli hänen ennen jakoa vastaavaa 
nautintaansa. Pykälän 1 momentissa ehdote
taankin säädettäväksi, että uusjaossa jakope
rusteena on nautinta. Tämä vastaa nykyistä 
uusjaon jakoperustetta. 

Samoin kuin halkomisessa myös uusjaossa 
jakoperusteen tarkka noudattaminen voi johtaa 
epätarkoituksenmukaisen jakotuloksen synty
miseen esimerkiksi siten, että jouduttaisiin an
tamaan samasta tuotantolohkosta osia eri kiin
teistöille. Tämän vuoksi 2 momenttiin on otet-

tu säännökset osittelusta poikkeamisesta. Kun 
lähtökohtana on, että omistussuhteet eivät 
muutu, jakoperusteen mukaisesta osittelusta 
saadaan poiketa vain perustellusta syystä ja 
mahdollisimman vähän. Momenttiin onkin 
otettu säännökset edellytyksistä, joiden perus
teella osittelusta voidaan poiketa, sekä enim
mäisrajat osittelusta poikkeamiselle. Ehdotuk
sen mukaan osittelusta voitaisiin poiketa jon
kin verran enemmän kuin voimassa olevan lain 
mukaan. 

Jakotuloksen tasoittamiseksi silloin, kun ja
ossa mukana olevat tilukset eivät jakaannu 
osakkaiden kesken jakoperusteen mukaisesti, 
on 3 momenttiin otettu perussäännös korvaus
ten maksamisesta. 

78 §. Toimitusmiehillä tulee olla jokseenkin 
suuri harkintavalta uusjakosuunnitelman laati
misessa, jotta kussakin tapauksessa voitaisiin 
saada aikaan mahdollisimman tarkoituksenmu
kainen kiinteistöjaotus. Tämän vuoksi lakiin ei 
ehdoteta otettavaksi yksityiskohtaisia säännök
siä siitä, mitä seikkoja on otettava huomioon 
jakosuunnitelmaa laadittaessa, vaan laissa sää
dettäisiin ainoastaan rajat, joiden puitteissa 
jakosuunnitelma voidaan laatia. Rajoitusten 
tarkoituksena on turvata, ettei kiinteistöjen 
käyttömahdollisuus entiseen tarkoitukseen tai 
sellaiseen tarkoitukseen, johon se soveltuu, 
toimituksen johdosta huonone. Edelleen rajoi
tuksilla pyritään siihen, ettei osakas menetä 
toimituksen johdosta erityiskäytössä olevia tai 
muutoin arvokkaita tiluksia eikä hakkuuikäistä 
puustoa. Rajoitukset ehkäisevät osaltaan sitä, 
ettei osakas kärsi vahinkoa maan arvoon liit
tyvistä epävarmuustekijöistä. Pykälän 1 ja 2 
momenttiin on otettu säännökset näistä rajoi
tuksista. 

Vahvistetussa yleis-, asema- tai rakennuskaa
vassa yleistä tarvetta varten osoitettu alue tulee 
kaavan toteuttamisen yhteydessä hankittavaksi 
joko vapaaehtoisella luovutuksella tai lunasta
misen avulla sen julkisyhteisön omistukseen, 
jonka tarpeisiin alue on kaavassa osoitettu. 
Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että 
sanotunlaiset alueet pyritään uusjaon yhteydes
sä sijoittamaan asianomaisen yhteisön omista
maan kiinteistöön. Pykälän 3 momenttiin on 
otettu tätä koskeva säännös. 

79 §. Uusjaossa tulisi pyrkiä siihen, että jaon 
toimittamisen jälkeen kaikkia jakoalueeseen 
kuuluvia alueita voitaisiin käyttää tarkoituk
senmukaisella tavalla. Jos jollakin osakkaalla 
on uusjakoalueena vain sellainen arvoltaan 
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vähäinen alue, josta ei uusjaossakaan voida 
muodostaa tarkoituksenmukaista käyttöyksik
köä, ehdotetaan, että tällainen alue voidaan 
täyttä korvausta vastaan lunastaa ja antaa 
muille osakkaille. 

80 §. Eräillä alueilla, varsinkin sovintojako
alueilla talouskeskukset sijaitsevat niin ahtaasti 
toisiinsa nähden, ettei alue ole riittävä nykyai
kaisten maatalouskoneiden liikkumiselle eikä 
talouskeskukseen voida sijoittaa uusia tuotan
torakennuksia. Kun usean kiinteistön talous
keskukset sijaitsevat toistensa läheisyydessä, se 
estää monesti myös tilusten antamisen kiinteis
töille talouskeskuksen läheisyydestä, vaikka 
kiinteistön sisäiset liikenneyhteydet sitä edellyt
täisivät. 

Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan otetta
vaksi talouskeskusten siirtämisen mahdollista
vat säännökset sekä säännökset niistä edelly
tyksistä, joilla siirtäminen voi tapahtua. Sään
nökset vastaavat asiallisesti nykyisiä säännök
siä. 

81 §. Käytännössä joudutaan toisinaan to
teuttamaan tilusten jakaminen myös siten, että 
rakennuksen sijaintipaikan omistaja vaihtuu. 
Tällöin voidaan menetellä joko siten, että 
rakennus määrätään alueen uuden omistajan 
lunastettavaksi tai rakennuksen omistajan siir
rettäväksi taikka että rakennus myydään ha
lukkaalle poissiirtämistä varten. Uusjaon osak
kaiden edun mukaista on, että toimituksesta 
aiheutuvia kustannuksia pyritään mahdolli
suuksien mukaan vähentämään. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että mainituista vaihtoehdoista oli
si valittava se, joka aiheuttaa pienimmän ra
kennusmenetyksen tai on muusta syystä tarkoi
tuksenmukaisin. 

Omistajalla, joka menettää lunastamisen tai 
myynnin vuoksi rakennuksensa, on oikeus saa
da menetyksestään täysi korvaus. Toisaalta 
sitä, joka määrätään Junastamaan rakennus, ei 
voida velvoittaa maksamaan korkeampaa lu
nastushintaa kuin mikä rakennuksen arvo on 
hänen käyttöyksikkönsä osana. Jos rakennuk
sen lunastushinta tai myyntihinta jää pienem
mäksi kuin rakennuksen omistajalle maksetta
va korvaus, on erotus uusjaosta johtuva raken
nusmenetys. Rakennuksen luovuttajan varalli
suusaseman palauttamiseksi ennalleen on tämä 
menetys hänelle korvattava. Pykälän 2 mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi tätä tarkoitta
vat säännökset. 

Käytännössä saattaa esiintyä tilanteita, joissa 
rakennus kannattaa siirtää sen omistajan saa-

mille uusille tiluksille. Tällöin omistajalle on 
korvattava siirtämisestä aiheutuvat kustannuk
set. Pykälän 3 momenttiin on otettu siirtokor
vauksen määräämistä koskevat säännökset. 

82 §. Kun talouskeskus siirretään uuteen 
paikkaan, aiheutuu siitä rakennusten siirtämi
sestä tai rakentamisesta johtuvien kustannusten 
lisäksi muitakin kustannuksia. Nämä kustan
nukset tulee siirtyjälle korvata. Pykälään ehdo
tetaan otettavaksi luettelo niistä tavanomaisista 
toimenpiteistä, joista johtuvat kustannukset ja 
menetykset on siirtyjälle korvattava. 

83 §. Samoin kuin rakennusten osalta myös 
eräiden muiden kiinteistöön kuuluvien omai
suusosien osalta voidaan menetellä siten, että 
toisen maalle jäänyt omaisuuden osa määrä
tään lunastettavaksi, myytäväksi tai siirrettä
väksi. Tällaisia omaisuudenosia ovat esimer
kiksi rakennelmat, laitteet, johdot ja istutukset. 
Tämän vuoksi pykälässä ehdotetaan yhdenmu
kaisesti rakennusten kanssa säädettäväksi, että 
mainituista menettelytavoista on valittava se, 
joka johtaa pienimpään omaisuusmenetykseen. 
Muutoin korvausten määräämisen osalta nou
datettaisiin 81 ja 82 §:ssä säädettyjä periaattei
ta. 

84 §. Uusjakotoimitukset kestävät useita 
vuosia, jona aikana vanhat rakennukset voivat 
kulua loppuun tai rakennusta voi kohdata 
tulipalo. Tämän vuoksi ja muistakin syistä voi 
olla välttämätöntä rakentaa uusia rakennuksia 
tai laitteita jakoalueella jo ennen uusjakosuun
nitelman laillistumista. Pykälään ehdotetaan 
tämän vuoksi otettavaksi jaon aikana tapahtu
van rakentamisen mahdollistavat säännökset. 

85 §. Lakiehdotuksen 10 lukuun sisältyvät 
säännökset yhteismetsän muodostamisesta. Yh
teismetsän muodostaminen uusjaon yhteydessä 
edistäisi edullisen tilussijoituksen aikaansaamis
ta ja olisi helpompi toteuttaa kuin erillisessä 
toimituksessa. Tämän vuoksi ehdotetaan sää
dettäväksi, että uusjaon yhteydessä saadaan 
muodostaa yhteismetsä sellaisille jako-osakkail
le, jotka siitä sopivat. 

86 §. Maanvuokralain 2 ja 3 luvussa ovat 
säännökset tontinvuokrasta ja muun asunto
alueen vuokrasta. Näiden vuokrasuhteiden 
osalta edellytetään, että vuokratulla alueella on 
tai sille rakennetaan vuokramiehen omistama 
asuinrakennus. Myös maanvuokralain 5 luvun 
mukaisessa muuta maanvuokraa koskevassa 
tapauksessa on Vuokratulla alueella usein 
vuokramiehen omistamia rakennuksia taikka 
rakennelmia tai laitteita. Jotta vuokramiehen 
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asemaa ei tarpeettomasti vaikeutettaisi, ehdo
tetaan säädettäväksi, että mainitunlaisissa ta
pauksissa vuokrattu alue on pyrittävä anta
maan vuokranantajalle. Tämä ei kuitenkaan 
saisi huomattavasti vaikeuttaa jaon suoritta
mista. 

Jos kysymys on muusta kuin maanvuokra
lain 2, 3 tai 5 luvun mukaisesta vuokraoikeu
desta, ei vuokra-alueella yleensä ole sellaista 
vuokramiehelle kuuluvaa omaisuutta, joka es
täisi vuokrasuhteen kohdistamisen vuokranan
tajan uusiin tiluksiin. Tämän vuoksi ehdote
taan, että tällainen vuokrasuhteen muuttami
nen voitaisiin määrätä suoritettavaksi, jollei 
siitä aiheudu vuokramiehelle huomattavaa 
haittaa. 

Aina ei vuokramiehen asemaa voida järjestää 
edellä mainituilla tavoilla. Tällaisten tapausten 
varalta 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset uuden vuokrasopimuksen tekemi
sestä, entisen vuokrasopimuksen jättämisestä 
voimaan alueen uutta omistajaa sitovana sekä 
vuokrasopimuksen määräämisestä raukea
maan. 

Edellä tarkoitetut vuokramiehen aseman jär
jestämistä koskevat periaatteet soveltuvat nou
datettaviksi myös alueeseen kohdistuvan muun 
erityisen oikeuden haltijan asemaa järjestettä
essä. Pykälän 3 momenttiin onkin otettu sään
nös siitä, että vuokramiehen aseman järjestä
mistä koskevia säännöksiä sovelletaan myös 
mainitunlaisten oikeuksien haltijoiden aseman 
järjestämiseen. Poikkeuksena olisi kuitenkin 
rasiteoikeuden haltija, koska rasite kiinteistön 
ulottuvuuteen kuuluvana osana pitää käsitellä 
osana uusjakoon kuuluvaa kiinteistöjen muo
dostamista. 

Pykälän 4 momenttiin on otettu säännös 
rakennuksen uuden omistajan oikeudesta irti
sanoa huoneenvuokralain (653/87) mukainen 
vuokrasopimus silloin, kun omistaja vaihtuu 
jaon johdosta. Vuokratun rakennuksen omis
tuksen siirtyminen on tällöin verrattavissa huo
neenvuokralain 26 §:n 2 momentissa tarkoitet
tuihin, muutoin kuin vapaaehtoisen Juovutuk
sen perusteella tapahtuviin omistajanvaihdosti
lanteisiin. Tämän vuoksi ehdotetaan että uu
della omistajalla olisi oikeus irtisanoa vuokra
sopimus kolmen kuukauden kuluessa 
uusjakosuunnitelman lainvoimaiseksi tulosta 
lukien. 

87 §. Vuokramiehelle sekä muun erityisen 
oikeuden haltijalle aiheutuu yleensä ylimääräi
siä kustannuksia ja muuta haittaa hänen ase-

mansa järjestämisestä esimerkiksi silloin, kun 
hän joutuu siirtymään uudelle vuokra-alueelle 
tai kun vuokrasuhde määrätään ennenaikaisesti 
raukeamaan. Pykälän 1 momenttiin on otettu 
säännökset mainituille oikeudenhaitijoille hei
dän oikeuksiensa järjestämisestä tai lakkaami
sesta aiheutuvan haitan ja vahingon korvaami
sesta. 

Edellä tarkoitetut korvaukset ovat luonteel
taan toimituksesta aiheutuvia kustannuksia, 
jotka tulee jakaa asianosaisten maksettaviksi 
heidän toimenpiteestä saamansa hyödyn mu
kaan. Hyöty voi olla luonteeltaan asianasaisille 
yhteisesti tulevaa hyötyä tai vain jollekin kiin
teistönomistajalle yksityisesti tulevaa hyötyä. 
Esimerkiksi vuokramiehen omistaman raken
nuksen tai laitteen tuleminen kiinteistön omis
tajan omistukseen vuokra-alueen siirtämistä tai 
vuokrasuhteen lakkauttamista koskevissa ta
pauksissa hyödyttää sitä osakasta, jonka omis
tukseen rakennus tai laite tulee. Jotta oikeu
denhaitijoille maksettavat korvaukset jakautui
sivai oikeudenmukaisesti asianosaisten kesken, 
on 2 momenttiin otettu säännökset kyseisten 
korvausten osittelusta. 

88 ja 89 §. Pykälissä ovat säännökset uusja
kosuunnitelman sisällöstä ja sen käsittelyme
nettelystä. 

Uusjakosuunnitelma sisältää toimitusmiesten 
ratkaisun siitä, miten uusjako kokonaisuudes
saan tulisi suoritettavaksi. Näin ollen uusjako
suunnitelmassa esitettäisiin muun muassa se, 
mitä perusparannus- ja kunnostustoimenpiteitä 
jaossa tehdään, millaisia kiinteistöjä osakkaille 
muodostettaisiin, miten talouskeskukset sijoi
tettaisiin, mitä yhteisiä alueita muodostettaisiin 
ja miten eri oikeudenhaltijoiden asema järjes
tettäisiin. Lisäksi uusjakosuunnitelmaan tulisi 
sisällyttää määräykset tilusten haltuunoton 
ajankohdasta ja muista haltuunottoa koskevis
ta seikoista, koska tämä ajankohta on suunni
telman jälkeisten toimenpiteiden kannalta var
sin merkittävä. 

Asianosaisilie olisi tärkeää tietää myös toi
mitusmiesten ehdotus uusjaon perusteella mak
settavista korvauksista, jotta he voisivat jako
suunnitelman perusteella harkita, onko ehdo
tettu järjestely heidän kannaltaan oikeudenmu
kainen. Toisaalta uusjaossa maksettavien kor
vausten määrittäminen on varsin työläs tehtä
vä, ja jakosuunnitelman laatiminen ja esittä
minen sekä uusien tilusten haltuunotto viiväs
tyisi kohtuuttomasti, jos samassa yhteydessä 
laadittaisiin jo ehdotus maksettavista korvauk-
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sista. Tämän ristiriitaisen tilanteen helpottami
seksi ehdotetaan, että uusjakosuunnitelman pe
rusteella olisi tehtävä vain alustava ehdotus 
maksettavista korvauksista, jos se ei viivästytä 
kohtuuttomasti uusjakosuunnitelman esittämis
tä. Tällaisen alustavan suunnitelman perusteel
la asianomaisilla olisi mahdollisuus saada riit
tävä selvyys toimituksessa suoritettavista kor
vauksista. 

Vaikka asianosaisilla on mahdollisuus toimi
tuksen eri vaiheissa esittää toimitusmiehille 
käsityksensä siitä, miten uusjako olisi toteutet
tava, niin vasta uusjakosuunnitelman perusteel
la heillä on mahdollisuus esittää yksityiskoh
taisia huomautuksia suunnitellun jaon johdos
ta. Tämän vuoksi 89 §:ään on otettu määräyk
set jakosuunnitelman esittämisestä asianasaisil
le ja siitä, että asianasaisille on varattava 
mahdollisuus suunnitelmaan tutustumiseen se
kä sitä koskevien muistutusten tekemiseen. 
Jotta asianosaisten tekemät huomautukset tu
lisivat otetuksi tarpeellisessa määrin huomioon 
jakosuunnitelmassa, on 89 §:n 2 momenttiin 
otettu säännös, jonka mukaan toimitusmiesten 
on käsiteltävä asianosaisten tekemät muistu
tukset ennen uusjakosuunnitelman vahvista
mista. 

90 §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, että 
uusjako on toimeenpantava vahvistetun lainvo
man saaneen uusjakosuunnitelman mukaisesti. 
Käytännön tarpeiden vuoksi ehdotetaan kui
tenkin säädettäväksi, että toimeenpanovaihees
sa voitaisiin tehdä vähäisiä täydennyksiä ja 
tarkistuksia vahvistettuun suunnitelmaan. 

91 §. Uusjakotoimituksen toinen vaihe päät
tyy uusjakosuunnitelman vahvistamiseen. La
kiehdotuksen 232 §:n mukaan toimituksen kes
täessä saa hakea muutosta ratkaisuun, joka 
koskee uusjakosuunnitelman vahvistamista. 
Jollei uusjakosuunnitelmasta kukaan asianosai
nen valita, suunnitelma laillistuu valitusajan 
kuluttua umpeen. Muutoin suunnitelma laillis
tuu, kun valitukset on lopullisesti ratkaistu. 

Sen jälkeen kun uusjakosuunnitelma on saa
nut lainvoiman, on muodostettavien kiinteistö
jen ulottuvuus lopullisesti määritelty ja muo
dostetut kiinteistöt ovat rekisteröimiskelpoisia. 
Käytännön syystä ehdotetaan, että kiinteistöt 
olisi yleensä merkittävä kiinteistörekisteriin heti 
uusjakosuunnitelman saatua lainvoiman. Esi
merkiksi pienen uusjaon oJlessa kyseessä voi 
kuitenkin olla tarkoituksenmukaista lvkätä 
kiinteistörekisteriin merkitseminen toimit~ksen 
lopettamisen jälkeiseen ajankohtaan. 

92 §. Uusjaon suorittaminen siten, että kukin 
osakas saisi eri omaisuusosia juuri sen verran 
kuin hän on jakoon luovuttanut, ei ole käytän
nössä mahdollista. Esimerkiksi tilusten vaihtu
misen vuoksi osakkaan jakoon luovuttama 
puuston määrä poikkeaa hänen saamansa 
puuston määrästä. Pykälään on tämän vuoksi 
otettu säännös, jonka mukaan osakkaalle mak
setaan korvaus siitä, että hän on saanut jaossa 
vähemmän omaisuutta kuin mitä hänelle olisi 
jakoperusteen mukaan kuulunut. 

Jotta toimituksen hyödyt ja haitat kohdistui
sivai osakkaisiin tasapuolisesti, on pykälässä 
lisäksi säännös siitä, että toimituksessa on 
suoritettava korvaukset jaossa eri toimenpiteis
tä osakkaille aiheutuvista menetyksistä. 

93 §. Pykälässä ovat säännökset eräiden toi
mituksessa suoritettavien korvausten ja kustan
nusten osittelemisesta asianosaisten kesken. 
Lähtökohtana on, että asianosaiset vastaavat 
niistä saamansa hyödyn mukaisessa suhteessa. 
Toimituksen suorittamisen kannalta tarpeellis
ten toimenpiteiden aiheuttamat korvaukset ja 
kustannukset ehdotetaan ositeltaviksi asian
osaisten kesken heidän toimenpiteestä saaman
sa hyödyn mukaan. Jollei hyötyä voida arvioi
da, olisi ositteluperuste tällaisessa tilanteessa 
määrättävä muun kohtuullisen perusteen mu
kaan. 

94 §. Uusjaossa on paljon erilaisia asioiden 
valmistelutoimenpiteitä, joissa asianosaisten 
myötävaikutus on tarpeen. Jos asianosaisten 
lukumäärä on suuri, on heidän vaikutusmah
dollisuuksiensa järjestäminen asioiden valmis
telussa hankalaa. Asian hoitamiseksi ehdote
taan, että asianosaiset voisivat pääluvun mu
kaisella enemmistöpäätöksellä valita yhden tai 
useamman edustajan osallistumaan toimituk
sessa käsiteltävien asioiden valmisteluun. Pykä
län 2 momentissa on nimetty ne asiat, joiden 
valmistelussa edustajien kuuleminen on erityi
sen tärkeää. 

95 §. Määräalojen huomioon ottamiseksi 
uusjakojen yhteydessä ehdotetaan pykälässä 
säädettäväksi, että määräalaan, joka on saatu 
ennen kuin päätös uusjaon suorittamisesta on 
tehty ja joka sijaitsee uusjakoalueella, sovelle
taan, mitä kiinteistöstä säädetään. Edellä tar
koitettu määräala muodostettaisiin uusjaon yh
teydessä kiinteistöksi, jos määräalan lohkomi
sen edellytykset ovat olemassa. Kiinteistön
muodostamiseen sovellettaisiin, mitä lohkomi
sesta säädetään. 
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10 luku. Yhteismetsän muodostaminen 

Yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöihin yh
teisenä alueena kuuluvaa metsätalouteen käy
tettävää rekisteriyksikköä. Yhteisen alueen tar
koituksena on yleensä edistää niiden kiinteistö
jen käyttöä, joilla on osuus yhteiseen alueeseen. 
Yhteismetsä poikkeaa muista yhteisistä alueista 
siinä, että se muodostaa aina itsenäisen käyt
töyksikön. 

Yhteismetsää muodostettaessa kootaan sa
maan käyttöyksikköön eri kiinteistöihin kuulu
via metsätiluksia siten, että niistä muodostuu 
riittävän laaja kokonaisuus nykyaikaisen met
sänhoidon ja puunkorjuun kannalta. Tällä ta
voin voidaan alentaa hoito- ja korjuukustan
nuksia sekä parantaa metsästä saatavaa talou
dellista tulosta. Puuston pitkästä kiertoajasta 
johtuu, että pienehkön metsäpalstan omistaja 
voi yleensä saada hakkuutuloja metsäiästään 
vain yksi tai kaksi kertaa elämänsä aikana. 
Metsälöiden yhdistäminen yhteismetsäksi mah
dollistaa sen, että kullakin osakkaana on use
ammin mahdollisuus saada metsätuloja. Yh
teismetsän muodostaminen tehostaa myös met
sävarojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja pa
rantaa samalla metsäteollisuuden puutavaran 
saantia. 

Yhteismetsä poikkeaa tarkoitukseltaan ja ta
loudelliselta merkitykseltään siinä määrin muis
ta yhteisistä alueista, että sen muodostamisesta 
ehdotetaan otettavaksi lakiin erityiset säännök
set. Niissä säädettäisiin vain yhteismetsän muo
dostamisen edellytyksistä ja muodostamisme
nettelystä. Sen sijaan yhteismetsän hallintoa ja 
käyttöä sekä yhteismetsän jakamista ja myy
mistä koskevat aineelliset säännökset sisältyisi
vät edelleen yhteismetsälakiin. 

96 §. Pykälässä ovat säännökset yhteismetsän 
muodostamisen asiallisista edellytyksistä. 

Yhteismetsän muodostaminen merkitsee ti
lusten omistajan kannalta sitä, että hän luopuu 
yhteismetsään sisällyteitävien tilustensa osalta 
itsenäisestä määräysvallasta ja se siirtyy osa
kaskunnalle. Tämän vuoksi yhteismetsän muo
dostamisen edellytykseksi ehdotetaan, että 
asianomaisten kiinteistöjen omistajat siitä sopi
vat. 

Kun yhteismetsän muodostamisen tarkoituk
sena on koota yhteen eri kiinteistöihin kuuluvia 
metsätiluksia siten, että niistä muodostuu tar
koituksenmukainen käyttöyksikkökokonai
suus, tulisi pääsääntöisesti yhteismetsään otet
tavien metsätilusten muodostaa tällainen koko-

naisuus. Jotta tämä ei johtaisi liian ahtaisiin 
ratkaisuihin yhteismetsään otettavien tilusten 
suhteen ja siten epätarkoituksenmukaisen kiin
teistöjaotuksen syntymiseen, ehdotetaan, että 
yhteismetsään voitaisiin ottaa myös muita ti
luksia. Edellytyksenä kuitenkin olisi, ettei täl
laisten tilusten käyttö muuhun tarkoitukseen 
kuten maatalouteen ole tärkeää. 

97 §. Yhteismetsän muodostamisessa siihen 
sisällyteitävien alueiden omistus muuttuu yksi
tyisomistuksesta yhteisomistukseksi. Muodos
tamisen tulee tapahtua siten, ettei kenenkään 
kiinteistönomistajan varallisuusasema muutu. 

Pitkällä ajanjaksolla yhteismetsäosuuden ar
vo määräytyy sen mukaan, mikä on kunkin 
osakkaan jako-osuus yhteismetsän kestävästä 
tuotosta. Tämän vuoksi 1 momentissa ehdote
taan, että kunkin osakkaan osuus yhteismet
sään määräytyisi hänen luovuttamiensa tilusten 
sellaisen jyvitysarvon perusteella, joka niillä on 
pysyvästi metsätalouteen käytettynä. Tämä jy
vitysarvo saataisiin jyvittämällä tilukset 197 §:n 
2 momentin mukaisesti. 

Yhteismetsään otettavilla tiluksilla saattaa 
olla puustojen eri kehitysvaiheista johtuen ar
voltaan hyvin erilainen puusto. Osakkaalle 
katsotaan kuuluvan osuutensa perusteella yh
teismetsän puustosta keskimääräinen puusto. 
Jos osakkaan yhteismetsäosuuteen sisältyvän 
puuston arvo poikkeaa hänen luovuHamillaan 
tiluksilla olevan todellisen puuston arvosta, 
varallisuusaseman säilyttäminen ennallaan 
edellyttää, että erotus tasoitetaan rahakorvauk
sella. Samoin luovutetuilla tiluksilla mahdolli
sesti olevan erityisarvon kuten esimerkiksi ran
ta-arvon ja tiluksilla maa- ja metsätalouteen 
käytettynä olevan arvon erotus on varallisuus
aseman säilyttämiseksi korvattava rahalla. 

98 §. Yhteismetsän muodostaminen ei ole 
riippuvainen muista tämän lain mukaisista 
toimituksista. Yksittäiselle kiinteistönomistajal
le olisi kohtuuttoman vaikeaa sellaisten neuvot
telujen järjestäminen, joissa voitaisiin selvittää 
yhteismetsän hyödyt ja sen muodostumisen 
merkitys sekä tehdä 96 §:ssä tarkoitettu sopi
mus. Kun yleiseltäkin kannalta olisi hyödyllis
tä, että yhteismetsiä saataisiin muodostetuksi, 
ehdotetaan, että toimituksen vireille tulemiseen 
riittäisi jonkin sellaisen kiinteistönomistajan 
hakemus, joka on valmis luovuttamaan maa
taan yhteismetsän muodostamista varten. Toi
mituksessa selvitettäisiin, voidaanko sopimus 
yhteismetsän muodostamisesta saada aikaan. 
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Jos sopimus syntyy, tOimitusta jatkettaisiin 
suorittamalla yhteismetsän muodostamistoi
menpiteet. 

Uusjaon alaisella alueella varsinkin silloin, 
kun alueeseen sisältyy paljon pieniä metsälöitä, 
olisi tarkoituksenmukaista pyrkiä muodosta
maan yhteismetsä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että uusjaon yhteydessä yhtenä siihen kuuluva
na toimenpiteenä voitaisiin käsitellä yhteismet
sän muodostaminen, jolloin asianosaisten niin 
sopiessa muodostaminen käsiteltäisiin osana 
uusjakosuunitelmaa. 

99 §. Yhteismetsän muodostamisen jälkeen 
saattaa ilmaantua sellainen kiinteistönomistaja, 
jonka omistama alue sopisi liitettäväksi yhteis
metsään ja joka olisi halukas pääsemään yh
teismetsän osakkaaksi. Tämän mahdollistami
seksi pykälään on otettu säännökset tilusten 
liittämisestä yhteismetsään kiinteistölle annet
tavaa yhteismetsäosuutta vastaan. Samoin kuin 
muistakin yhteismetsään liittyvistä asioista, 
myös sopimuksesta, joka koskee uuden osak
kaan ottamista yhteismetsään, päättäisi yhteis
metsän osalta osakaskunta. Kun liittäminen on 
muutoin rinnastettavissa yhteismetsän muodos
tamistoimenpiteeseen, on pykälään otettu sään
nös siitä, että liittämiseen sovelletaan muodos
tamista koskevia säännöksiä. 

JOO§. Yhteismetsän perustaminen on hyö
dyllistä yleiseltä kannalta katsottuna. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että puheena olevan luvun 
mukaisesta erillisestä toimituksesta aiheutuvat 
toimituskustannukset maksettaisiin valtion va
roista. 

11 luku. Kiinteistönmääritys 

Yleensä kiinteistötoimituksessa muodoste
taan uusia kiinteistöjä tai muutetaan ennestään 
olevan kiinteistön ulottuvuutta. Tällöin toimi
tuksen seurauksena tapahtuu kiinteistöjaotuk
sen muutos. Kiinteistönmäärittämistä tarkoit
tava toimitus poikkeaa muista toimituksista 
siinä, ettei toimituksesta johdu muutosta voi
massa olevaan kiinteistöjaotukseen, vaan toi
mituksen tarkoituksena on selvittää ja ratkaista 
aikaisempien toimitusten asiakirjojen ja muun 
selvityksen perusteella, mikä on voimassa oleva 
kiinteistöjaotus, jos tästä asiasta on syntynyt 
riitaa tai epäselvyyttä. 

Kiinteistönmäärityksellä ratkaistaisiin kaikki 
kiinteistön tai muun rekisteriyksiön ulottuvuut
ta tai kiinteistöjaotusta muutoin koskevat rii-
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dat tai epäselvyydet. Sen sijaan kiinteistönmää
rityksessä ei voitaisi tehdä sellaisia ratkaisuja, 
jotka tarkoittaisivat muutosta rekisteriyksiköi
den omistajien välisiin oikeussuhteisiin. Pää
sääntöisesti kiinteistönmäärityksessä ei voitaisi 
tehdä myöskään sellaisia ratkaisuja, jotka mer
kitsisivät muutosta aikaisemmin suoritetussa, 
toimituksessa tehtyihin lainvoiman saaneisiin 
ratkaisuihin. Poikkeuksena tästä olisi kuitenkin 
277 §:ssä tarkoitettu virheen korjaamista varten 
suoritettava kiinteistönmääritystoimitus. Ehdo
tetut säännökset vastaavat asiallisesti pääpiir
teissään nykyisen jakolain mukaista rajankäyn
tiä ja jaon täydentämistä koskevia säännöksiä 
sekä kaavoitusalueiden jakolain tarkoittamia 
tontin tai yleisen alueen rajojen tai alueen 
tarkistamista tarkoittavaa tontinmittausta ja 
yleisen alueen mittausta koskevia säännöksiä. 

101 §. Pykälän 1 momentin 1-7 kohdassa 
on lueteltu tavallisimmat rekisteriyksikön ulot
tuvuutta tai kiinteistöjaotusta muutoin koske
vat riidat tai epäselvyydet, jotka voidaan rat
kaista kiinteistönmäärityksellä. Momentin 8 
kohtaan on lisäksi otettu edellisiä kohtia täy
dentävä säännös siitä, että kiinteistöjaotukseen 
liittyvä epäselvyys, olipa se minkä laatuinen 
tahansa, ratkaistaan kiinteistönmäärityksellä. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös 
siitä, että ennen 1 päivää tammikuuta 1917 
voimassa olleen jakolainsäädännön nojalla niin 
sanottujen yleiseen tarpeeseen erotettujen tai 
jätettyjen alueiden omistusoikeus selvitetään ja 
ratkaistaan ja alue muodostetaan kiinteistöksi 
kiinteistönmäärityksellä. Säännös vastaa voi
massa olevan jakolain 232 a §:n jaon täydentä
mistä koskevaa säännöstä. 

102 §. Kuten edellä lukukohtaisissa peruste
luissa todettiin, kiinteistönmäärityksessä ei 
pääsääntöisesti voida tehdä sellaisia ratkaisuja, 
jotka merkitsevät muutosta aikaisemmassa toi
mituksessa tehtyihin lainvoimaisiin ratkaisui
hin. Kiinteistönmäärityksen yhteydessä saattaa 
tulla esille sellaisia aikaisemmin suoritetuissa 
toimituksissa tapahtuneita 278 §:ssä tarkoitet
tuja virheitä, jotka edellyttäisivät toimituksen 
lopputuloksen muuttamista oikeudenkäymis
kaaressa tarkoitettuja ylimääräisiä muutoksen
hakukeinoja hyväksi käyttäen. Muutosmenet
telyn vireillepanemiseksi tällaisissa tilanteissa 
on pykälään otettu toimituksen tarkastavaa 
viranomaista ohjaava menettelytapasäännös. 

103 §. Pykälä sisältää säännökset siitä, kenel
lä on oikeus kiinteistönmäärityksen vireille 
saamiseen. Rekisteriyksikön omistajalle on tär-
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keää, että hän voi saada selvyyden rekisteriyk
sikkönsä ulottuvuuteen tai muuhun yksikköä 
koskevaan kiinteistöjaotukselliseen epäselvyy
teen. Myös henkilön, jolla esimerkiksi vuokra
oikeuden nojalla on oikeus käyttää rekisteriyk
sikköä, on tärkeätä tietää rekisteriyksikön ulot
tuvuus. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväk
si, että rekisteriyksikön omistajan ja sen mää
räosan omistajan ohella myös muulla sellaisella 
henkilöllä, jonka oikeutta kiinteistönmääritys 
välittömästi koskee, on oikeus hakea toimitus
ta. Tällainen voi olla muun muassa yhteisen 
alueen osakas. 

Rakennuslain mukaisia kaavoja laadittaessa 
on otettava huomioon muun ohella maanomis
tusolot Samoin kaavoja toteutettaessa on tär
keää tietää kiinteistöjen välisen rajan tarkka 
paikka. Tämän vuoksi ehdotetaan, että myös 
kunta saisi hakea kiinteistönmääritystä, kun se 
on tarpeen kaavan laatimista tai toteuttamista 
varten. 

Tie-, johto-, kuivatus- ynnä muut sellaiset 
maanrakennustyöt vaativat usein sellaisia 
maankaivuutoimenpiteitä, että pyykki on vaa
rassa liikkua, särkyä tai jopa hävitä. Tällaisen 
vahingon ehkäisemiseksi ehdotetaan, että raja
merkin rakentamista, siirtämistä tai korjaamis
ta tarkoittavaa rajankäyntiä saisi hakea myös 
se viranomainen, yhteisö tai muu henkilö, 
jonka toimenpiteen vuoksi edellä tarkoitettu 
rajankäynti on tarpeen suorittaa. 

Esimerkiksi lohkominen edellyttää rajan pai
kan määrittämistä, milloin erotettava määräala 
rajoittuu epävarmaan rajaan. Samoin esimer
kiksi halottavan tilan tai jaettavan yhteisen 
alueen rajat on selvitettävä ennen varsinaisen 
jaon suorittamista. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että sanotunlaisissa tilanteissa rajankäynti suo
ritetaan hakemuksetta muun toimituksen yh
teydessä. 

Kiinteistörekisterin pitäjän on omalta osal
taan pyrittävä huolehtimaan siitä, että kiinteis
töjärjestelmä on selvä ja luotettava. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että määräys kiinteistön
määritykseen voidaan antaa kiinteistörekisterin 
pitäjän esityksestä ilman hakemusta, jos kiin
teistöjärjestelmän selvyys edellyttää kyseistä 
toimitusta. 

104 §. Pykälässä ovat rajan paikan määrittä
mistä koskevat asialliset säännökset. Pykälän 1 
momentti koskee rajoja, jotka on jo aikaisem
min rajankäynnillä määritelty. Tällainen raja 
on määrättävä entiseen paikkaansa. Käytän
nössä esiintyy tapauksia, joissa eri toimituksis-

sa tehdyt saman rajan paikkaa koskevat rat
kaisut ovat ristiriitaisia keskenään. Tällöin on 
erilaisia lainvoimaisia ratkaisuja rajan paikasta. 
Viimeisimmän rajan paikkaa koskevan lainvoi
maisen päätöksen on kuitenkin katsottava syr
jäyttäneen aikaisemmat rajan paikkaa koskevat 
ratkaisut. Tämän vuoksi ehdotetaan 1 moment
tiin otettavaksi nimenomainen säännös siitä, 
että rajan paikan määräämisen perustaksi on 
tällaisissa tapauksissa otettava viimeinen lain
voimainen rajan paikkaa koskeva ratkaisu. 

Kiinteistöjen yksityisten maatilusten ja yh
teisten vesialueiden välissä on usein yhteistä 
vesijättöä. Tällaisten vesijättöalueiden rajat 
kiinteistöjen yksityisiä tiluksia vastaan ovat 
useimmiten lainvoimaisesti määräämättä. Sama 
koskee eräitä niin sanottuja luonnolliseen 
maastokuvioon perustuvia rajoja. Pykälän 2 
momenttiin on otettu säännökset siitä, minkä 
perusteiden mukaan ennestään lainvoimaisesti 
käymättömän rajan paikka on määrättävä. 

Vanhempien toimitusten asiakirjojen ja kart
tojen puutteellisuudesta monesti johtuu, ettei 
rajan paikkaa voida varmasti selvittää, jollei 
vanhoja pyykkejä maastosta löydy tai niitä ei 
ole rakennettu. Samoin edellä tarkoitettujen 
aikaisemmin käymättömien rajojen oikeaa 
paikkaa ei voida aina luotettavasti selvittää. 
Tällaisten tapausten varalta ehdotetaan säädet
täväksi, että saapuvilla olevat asianomaisten 
kiinteistöjen omistajat saavat sopia rajan pai
kan. Sopimus ei kuitenkaan saa olla ristiriidas
sa rajan paikasta saadun selvityksen kanssa, 
koska tällöin raja ei tulisi määrätyksi lain 
tarkoittamaan paikkaan ja sopimus saattaisi 
loukata siten panttioikeuden haltijain etua. 

Edellä selostetut rajan määräämistä koskevat 
säännökset vastaavat asiallisesti voimassa ole
van lain säännöksiä. Lakiin ei kuitenkaan 
ehdoteta otettavaksi nykyiseen jakolakiin sisäl
tyviä säännöksiä siitä, millaista näyttöä rajan 
paikasta on pidettävä ensisijaisena, vaan eri
laisten näyttöjen todistusvoima on jätetty toi
mitusmiesten harkintaan. 

105 §. Kylien välistä vesipiirirajaa koskevat 
asialliset säännökset ovat nykyisin voimassa 
olevassa maakaaressa ja välirajalaissa. Ottaen 
huomioon, ettei uudistettavana olevaan maa
kaareen enää sisältyisi nykyistä maakaaren 12 
luvun 4 §:ää vastaavaa säännöstä rajanmääräy
tymisperusteista, pykälään on otettu viittaus
säännös siitä, että määrättäessä vesioikeudellis
ten kylien vesialueiden välistä vesipiirirajaa 
sovelletaan välirajalain säännöksiä. 
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106 §. Kylän ulkopalsta toisen kylän vesi
alueen sisällä aiheuttaa hankaluutta kalastuk
sen järjestämisessä. Tilanne paranisi usein huo
mattavasti, jos erillinen ulkopalsta siirrettäisiin 
vaihtamalla kylän muiden vesialueiden yhtey
teen. Samoin mutkainen vesipiiriraja voi ai
heuttaa hankaluutta kalastukselle. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että kylien välisessä vesipi
rirajankäynnissä olisi vaihdettava ulkopalstat 
ja raja oiottava, silloin kun se on tarkoituksen
mukaista. 

107 §. Pykälässä ovat niin sanotun luonnol
lisen rajan oikomista koskevat säännökset. 
Tällaisia luonnollisia rajoja, joiden paikkaa ei 
ole osoitettu pyykein tai koordinaateilla, ovat 
maastokuvioiden mukaan määräytyvät rajat. 
Niinpä raja on voitu määrätä esimerkiksi tien 
keskiviivaa tai ojan reunaa noudattavaksi. Kun 
kylän yhteisestä vesialueesta on muodostunut 
vesijättöä kiinteistön yksityisten maatilusten 
edustalle, on myös kyseisen kiinteistön ja vesi
jätön välinen raja maintunlainen pyykein tai 
koordinaatein osoittamaton raja. Tyypillistä 
näille rajoille on, että ne ovat mutkikkaita. 
Rajan mutkaisuudesta aiheutuvien haittojen 
poistamiseksi ehdotetaankin, että käytäessä sa
notunlaisia rajoja suoritetaan rajan paikan 
määräämisen yhteydessä rajan oikominen siten, 
että vähäisiä alueita vaihdetaan naapurikiin
teistöjen kesken. Aina ei kuitenkaan tällainen 
vaihtaminen ole tarkoituksenmukaisella tavalla 
mahdollista. Jos valtaojaa on oiottu sen per
kaamisen yhteydessä, on tarkoituksenmukaista, 
että raja sovitetaan uuden valtaojan mukaan. 
Tällaisten tapausten varalta ehdotetaan, että 
rajan oikomisen yhteydessä voidaan korvausta 
vastaan siirtää vähäinen alue kiinteistöstä toi
seen. 

108 §. Rajamerkkien säilyminen on ensiarvoi
sen tärkeää rajojen selvyydelle. Tämän vuoksi 1 
momenttiin on otettu säännökset rajamerkin 
siirtämisestä tuhoutumisen varalta tai sen 
vuoksi, että rajamerkistä on haittaa. Käytäntö 
on osoittanut, että haittaa tuottavat rajamerkit 
aikaa myöten liikkuvat tai katoavat. Rajamer
kin säilymiseksi on 2 momenttiin otettu myös 
säännökset huonokuntoisten tai puutteellisten 
rajamerkkien korjaamisesta. 

Maasto-olosuhteiden muuttumisen vuoksi tai 
muusta syystä saattaa tulla tarpeelliseksi raken
taa uusi rajamerkki ennestään olevalle rajalle 
osoittamaan sen sijaintia maastossa. Pykälän 3 
momenttiin on otettu tätä koskeva säännös. 

Pykälän 4 momenttiin on otettu säännös 

siitä, että myös rajamerkin korjaamiseksi tai 
siirtämiseksi taikka uuden rajamerkin rakenta
miseksi suoritetaan 101 §:n 1 momentin 1 koh
dassa tarkoitettu rajankäynti. Kiireellisissä ta
pauksissa rajamerkin siirtämiseen liittyvät tek
niset toimenpiteet olisi mahdollista suorittaa 
voimassa olevan jakolain 229 §:n 2 momentin 
säännöstä vastaavasti ehdotettujen 103 §:n 2 
momentin sekä 174 ja 175 §:n säännösten pe
rusteella. 

109 §. Kiinteistön ulottuvuuteen kuuluvat 
2 §:n mukaisesti alueen lisäksi muun muassa 
rasiteoikeudet ja osuudet yhteisiin erityisiin 
etuuksiin ja yksityiset erityiset etuudet. Myös 
ne alueet, joihin rasiteoikeus tai erityinen etuus 
kohdistuu, on maastossa siten osoitettava, että 
niiden sijainti voidaan todeta. Jos alueen sijain
nista on epäselvyyttä tai riitaa, on alueen raja 
selvitettävä ja määrättävä. Tämän vuoksi eh
dotetaan säädettäväksi, että rekisteriyksikön 
rajan paikkaa ja rajamerkkejä koskevia sään
nöksiä sovelletaan myös edellä tarkoitettujen 
alueiden rajoihin ja rajamerkkeihin. 

1 10 §. Pykälässä ovat säännökset siitä, ketä 
on pidettävä 101 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yleiseen tarpeeseen erotetun tai jätetyn alueen 
tai sen osan omistajana. Säännökset vastaavat 
voimassa olevia jakolain säännöksiä. 

111 §. Yleiseen tarpeeseen erotetut alueet 
ovat luonteeltaan erillisiä alueita. Kun tällaisen 
alueen omistus tulee ratkaistuksi kiinteistön
määrityksessä, on tarkoituksenmukaista että 
alue muodostetaan tilaksi tai liitetään omista
jalle kuuluvaan ennestään olevaan tilaan. Tämä 
edellyttää, että kiinteistönmäärityksen yhtey
dessä suoritetaan 41 §:n mukainen erillisen alu
een tilaksimuodostamistoimenpide. 

Jos 101 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta
pauksessa alueen omistajaa selvitettäessä pää
dytään sellaiseen lopputulokseen, ettei kyseessä 
olekaan yleiseen tarpeeseen erotettu tai jätetty 
alue, vaan alue on jakokunnan yhteinen, ei 
mitään tilaksi muodostamista tai tilaan liittä
mistä tule tehtäväksi, vaan tällöin on ainoas
taan tarpeen määrätä yhteisen alueen rajat siltä 
osin kuin ne ovat epäselvät sekä selvittää ja 
ratkaista yhteisen alueen osakaskiinteistöt. 

112 §. Kun yleiseen tarpeeseen erotetun tai 
jätetyn alueen omistusoikeus on toimituksessa 
tai valituksen perusteella tuomioistuimessa 
lainvoimaisesti ratkaistu ja tila 111 §:n mukai
sesti muodostettu tai alue tilaan liitetty, perus
tuu tilan tai liitetyn alueen omistusoikeus viime 
kädessä edellä tarkoitettuun lainvoimaiseen 
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ratkaisuun. Tämän vuoksi ehdotetaan säädet
täväksi, että toimituksessa laadittu selitelmä on 
lainhuutoa haettaessa riittävä selvitys omistus
oikeudesta. 

12 luku. Rakennusmaan järjestely 

Rakennuslain mukaan asemakaava tulee laa
tia sillä tavoin, että kaavoitettava alue tulee 
tarkoituksenmukaisesti käytetyksi ja että yhte
näistä ja hyvää rakennustapaa edistetään. Täl
löin on otettava huomioon muun muassa 
maasto-olosuhteet ja muut paikalliset olosuh
teet. Kaavassa on varattava tarpeelliset alueet 
erilaisia tarkoituksia varten. Rakennuslaissa 
edellvtetään lisäksi, että asemakaavaa laaditta
essa ·on mikäli mahdollista otettava huomioon 
vallitsevat maanomistusolot. Edellä mainittuja 
kaavan laatimista koskevia periaatteita tulee 
noudattaa myös rakennuskaavaa laadittaessa. 

Rakennuslaki lähtee näin ollen asema- ja 
rakennuskaavojen laatimisessa toisaalta siitä, 
että kaava laaditaan mahdollisimman tarkoi
tuksenmukaiseksi maankäytön kannalta kat
sottuna ja toisaalta siitä, että maanomistajia on 
kohdeltava kaavoituksessa tasapuolisesti. Ris
tiriitaisissa tilanteissa kaavoitukselliset seikat 
on kuitenkin asetettava etusijalle. Tästä saattaa 
johtua, että kaavoitettaessa aluetta, jolla on 
useita maanomistajia, joudutaan kaavoitukses
sa tekemään sellaisia maankäyttöön liittyviä 
ratkaisuja, jotka eivät sopeudu vallitseviin 
maanomistusoloihin kaikilta osin. Tällöin jou
dutaan kaavan toteuttamisen yhteydessä eri
laisten kiinteistötoimitusten kuten tilusvaihto
jen ja lunastusten avulla järjestelemään maan
omistusoloja kaava-alueella siten, että lopputu
loksena saadaan erilliset kaavan mukaiset käyt
töyksiköt muodostetuksi kiinteistöiksi. 

Kaavoituksen luonteesta myös johtuu, että 
varsinkin alueelle, jolla ei ole ennestään asema
tai rakennuskaavaa, voidaan tehdä useita vaih
toehtoisia kaavaehdotuksia, jotka kaavoituk
selliselta kannalta katsottuna saattavat olla 
tasaveroisia. Erilaiset kaavavaihtoehdot voivat 
kuitenkin johtaa yksittäisen maanomistajan 
kannalta täysin erilaiseen lopputulokseen. Mo
nessa tapauksessa kaavoituksen lopputulos 
maanomistajien kannalta katsottuna on sattu
manvarainen. 

Jotta asema- ja rakennuskaava voitaisiin 
laatia ilman maanomistusoloista johtuvia rajoi
tuksia mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi 

tulevan maankäytön kannalta ja kaavoitettu 
alue saataisiin viivytyksettä kaavan mukaiseen 
käyttöön, tulisi maanomistusolojen järjestely 
kytkeä kaavoitukseen. Kaavoituksen ja maan
omistusolojen kytkeminen toisiinsa mahdollis
taisi myös nykyistä tasapuolisemman maan
omistajien kohtelun kaavoittamisen yhteydessä. 
Tämän vuoksi lukuun ehdotetaan otettavaksi 
säännökset rakennusmaan järjestelystä. 

Lähtökohtana rakennusmaan järjestelyssä 
olisi, että alueelle, jolla ei ole ennestään asema
tai rakennuskaavaa, suoritettaisiin kaavoituk
seen liittyen alueiden järjestelyjä siten, että 
lopputuloksena olisi laadittuun kaavaan mah
dollisimman hyvin sopeutuva kiinteistöjaotus 
ja että järjestelyn yhteydessä suhteutettaisiin 
kaavan mukaisen rakennusoikeuden jakautu
minen maanomistuksen mukaiseksi. Tällöin 
kaava olisi nykyistä helpommin toteutettavissa 
ja eri maanomistajat tulisivat kohdelluiksi kaa
voituksessa tasapuolisesti sellaisissakin tapauk
sissa, joissa maankäytöllisistä syistä on tärkeää 
jättää vallitsevat maanomistusolot toissijaiseksi 
tekijäksi. 

Voimassa olevan lain mukaan asema- ja 
rakennuskaavan toteuttamista voidaan edistää 
vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuvien aluei
den siirtojen ja tilusvaihtojen lisäksi lähinnä 
pakollisilla tilusvaihdoilla sekä tontinosan ja 
rakennuspaikan osan lunastamisilla ja yleiseen 
tarpeeseen tapahtuvalla lunastamisella. Kaa
voitusalueiden jakolain mukaan on mahdollista 
suorittaa asema- ja rakennuskaava-alueella 
myös uusjako, mutta käytäntö on osoittanut, 
että uusjaon suorittaminen on käyttökelvoton 
keino asemakaavan ja rakennuskaavan toteut
tamisen edistämiseksi. Niitä on haettu vähän ja 
kaikki tässä tarkoituksessa vireille tulleet uus
jakotoimitukset on joko peruutettu tai jätetty 
sikseen edellytysten puuttumisen vuoksi. Ra
kennusmaan järjestelytoimitus lisäisikin merkit
tävästi nykyisestään keinoja asema- ja raken
nuskaavojen toteuttamisen edistämiseksi edel
lyttäen, että maanomistajat ovat halukkaita 
näiden keinojen käyttämiseen. 

Myös rantakaava-alueelia voitaisiin ajatella 
olevan tarvetta rakennusmaan järjestelyyn, jot
ta kaavan laatimisessa voitaisiin nykyistä pa
remmin ottaa huomioon maastosuhteet ja tar
koituksenmukainen maankäyttö ja jotta kaava 
voitaisiin toteuttaa nykyistä helpommin. 

Rantakaava eroaa kuitenkin asema- ja ra
kennuskaavasta olennaisesti siinä, että sen laa
timinen on kaavoitettavan alueen omistajan tai 
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omistajien asia. Rantakaava käsittää melko 
harvoin useiden omistamia alueita. Silloin kun 
kaavoitettavalla alueella on useita omistajia, he 
ovat jo sopiessaan kaavan laatimisesta sopineet 
myös niistä kaavoitusperiaatteista, joiden so
veltaminen toteuttaa eri maanomistajien tasa
puolisen kohtelun. Käytännössä ei ole esiinty
nyt sellaisia rantakaavaa koskevia valituksia, 
joiden perusteena olisi esimerkiksi rakennusoi
keuden epätasainen jakautuminen eri maan
omistajien kesken. Näin ollen voidaan todeta, 
että rantakaava-alueena ei ole tarvetta raken
nusmaan järjestelyyn rakennusoikeuden jakau
tumisen suhteuttamiseksi maanomistuksen mu
kaan. 

Käytännössä ei ole esiintynyt juurikaan vai
keuksia rantakaavan toteuttamisessa. Yleensä 
asianosaiset ovat sopineet kaikista kaavan to
teuttamiseen liittyvistä seikoista. Niinpä raken
nuslain mukaisia rantakaavatoimituksia kaa
van toteuttamisen järjestämiseksi on tehty vain 
harvoin. 

Edellä sanotun perusteella voidaan todeta, 
ettei rakennusmaan järjestelyä ole tarkoituk
senmukaista ulottaa koskemaan rantakaava
aluetta. 

Esityksen mukaan rakennusmaan järjestely 
saataisiin suorittaa vain sellaisella alueella, jolle 
ensi kerran on vahvistettu asema- tai rakennus
kaava. Kun ensimmäisen kaavoituksen yhtey
dessä kukin maanomistaja on saanut käyttöön
sä sen rakennusoikeuden, joka hänelle maan
omistuksen perusteella kaava-alueen rakennus
oikeudesta kuuluu, ei kaavaa muutettaessa ole 
enää vastaavanlaista tarvetta rakennusoikeu
den jakaantumisen suhteuttamiseen ja järjeste
lyn suorittamiseen tätä varten. Sen jälkeen kun 
kaava on ensi kerran toteutettu ja rakennus
korttelit kaavan mukaisesti rakennettu, raken
nettujen kiinteistöjen arvo muodostuu pääosin 
rakennuksista. Jos muutetulla kaava-alueella 
suoritettaisiin rakennusmaan järjestely, liittyisi
vät siinä ratkaistavai asiat olennaisilta osin 
rakennusten käyttöön ja korvaamiseen eikä 
kaavan toteuttamiseen kiinteistöjen muodosta
misen osalta. Tällaisten rakennuksiin liittyvien 
asioiden ratkaiseminen on luontevampaa lunas
tusmenettelyssä, jolleivät asianosaiset niistä so
vi. Sanotun perusteena onkin katsottu, ettei 
rakennusmaan järjestelyä ole tarkoituksenmu
kaista ulottaa koskemaan muutetun asema- tai 
rakennuskaavan aluetta. 

113 §. Pykälässä ovat säännökset rakennus
maan järjestelyn suorittamisen asiallisista edel-

1ytyksistä. Viitaten edellä lukukohtaisissa pe
rusteluissa sanottuun, järjestelyn suorittamisen 
asiallisena edellytyksenä olisi asema- tai raken
nuskaavassa eri käyttöön osoitettujen alueiden 
kiinteistöiksi muodostamisen edistäminen tai 
rakennusoikeuden jakaantumisen suhteuttami
nen eri maanomistajien omistukseen. 

Jollei laadittua asema- tai rakennuskaavaa 
ryhdyttäisi välittömästi toteuttamaan, saattaisi 
seurauksena olla, että heti kaavan vahvistami
sen jälkeen suoritetussa rakennusmaan järjeste
lyssä muodostetut kiinteistöt eivät enää kaavan 
toteutumisajankohtana vastaisi arvoltaan sitä, 
mihin ne on järjestelyn yhteydessä arvioitu. 
Kaavan toteutumisen pitkittyminen olisi koh
tuutonta myös niille maanomistajiJle, jotka 
ovat joutuneet maksamaan merkittäviä korva
uksia ja kustannuksia järjestelyn johdosta. 
Niinpä ehdotetaan, että järjestely voitaisiin 
suorittaa vain silloin, kun siihen on tarvetta 
alueelle välittömästi odotettavissa olevan ra
kentamisen vuoksi ja jos samanaikaisesti asian
omaiseen rakennus- tai asemakaavaan on otet
tu kaavamääräys siitä, että kaavan toteuttami
seksi voidaan suorittaa rakennusmaan järjeste
ly. 

114 §. Asema- ja rakennuskaavan laatiminen 
kuuluu kunnalle. Myös kaavan toteuttaminen 
lukuun ottamatta yksityiseen rakennustoimin
taan osoitettuja alueita on kunnan tehtävä. 
Kun kaavan laatimiseen ja toteuttamiseen on 
maanomistusoloilla merkittävä vaikutus, ehdo
tetaan, että kunta voisi saada rakennusmaan 
järjestelyn vireille. Rakennusoikeuden tasapuo
linen jakautuminen maanomistajien kesken 
kuuluu puolestaan maanomistajien etujen val
vonnan piiriin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
kunnan ohella myös maanomistaja saa hakea 
rakennusmaan järjestelyä. 

Maankäytön kannalta on tärkeää, että kaa
van vahvistamisen jälkeen alueet voidaan ottaa 
mahdollisimman pian kaavan mukaiseen käyt
töön. Maanomistajien on näin ollen kaavan 
vahvistamisajankohtana tiedettävä, suorite
taanko rakennusmaan järjestely, jotta he voisi
vat ryhtyä rakentamisen edeJlyttämiin toimen
piteisiin. Niinpä ehdotetaan, että toimitushake
mus on tehtävä ennen kuin laadittu asema- tai 
rakennuskaava on tullut lainvoimaiseksi. 

Toisaalta kaavoituksen on pitänyt jo edetä 
melko pitkäJle, jotta alueen maanomistajat 
voivat ottaa kantaa järjestelyn tarpeeJlisuuteen 
ja hakea tarvittaessa toimituksen suorittamista. 
Myös toimitusmääräyksen antaminen ja järjes-
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telytoimenpiteiden aloittaminen edellyttävät, 
että kaavoitus on edennyt loppuvaiheeseen. 
Toimitusmääräyksen antamisen aikaisin ajan
kohta tulisikin olla se, jolloin kaavaehdotus on 
asetettu julkisesti nähtäville. 

115 §. Kukin kaava muodostaa pääsääntöi
sesti yhden kokonaisuuden, jolla samalla ker
taa ratkaistaan tietyn alueen tuleva maankäyt
tö. Tämän vuoksi järjestelyalueena eli alueena, 
jota järjestely koskee, tulisi olla pääsääntöisesti 
koko se alue, jolle kaava laaditaan. Käytän
nössä saattaa tulla esille esimerkiksi sellainen 
tilanne, että vain osalle kaava-aluetta on odo
tettavissa välitöntä rakentamistoimintaa. Täl
laisesta ja muista vastaavanlaisista erityisistä 
syistä ehdotetaan, että järjestelyalueena voi olla 
myös osa kaavan a:lueesta. 

Rakennusmaan järjestelyn tarkoituksena on 
edistää kaavan toteuttamista ja tasata raken
nusoikeuden ilmeisen epäsuhteista jakautumis
ta yksityisten maanomistajien kesken. Kun 
kunnan omistamien alueiden osalta ei ole tar
vetta rakennusmaan järjestelyyn kaavan toteut
tamisen edistämiseksi eikä kuntaa voi rinnastaa 
yksityiseen maanomistajaan tarkasteltaessa ra
kennusoikeuden tasapuolista jakaantumista eri 
maanomistajien kesken, ehdotetaan, että kun
nan omistamaa aluetta voitaisiin ottaa pää
sääntöisesti järjestelyalueeseen vain kunnan 
suostumuksella. Poikkeuksena olisivat vain vä
häiset alueet ja alueet, joiden ottaminen on 
välttämätöntä rakennuskorttelialueen järjeste
lemiseksi. 

116 §. Järjestelyn tarpeellisuuden ja suoritta
misen edellytysten toteaminen vaatii kussakin 
yksittäistapauksessa yksityiskohtaisia selvityk
siä muun muassa alueen maanomistuksista ja 
kaavan mukaisen rakennusoikeuden jakautu
misesta. Tämän vuoksi 1 momenttiin on otettu 
menettelyä koskeva säännös siitä, että toimi
tuksessa on ensi vaiheessa ennen kuin pääte
tään järjestelyyn ryhtymisestä tehtävä erityinen 
selvitys järjestelyn edellytyksistä ja järjestely
alueesta. 

117 §. Rakennusmaan järjestely tulisi toi
meenpanna siten, ettei se tarpeettomasti viivytä 
sellaisten alueiden käyttöönottoa, joihin ei ole 
tarpeen kohdistaa järjestely- tai lunastustoi
menpiteitä. Tällaisia alueita ovat selvästi aino
astaan yhden kaavaan soveltuvan tontin tai 
rakennuspaikan käsittävät kiinteistöt ja luovu
tetut määräalat. Jotta tällaisia alueita päästäi
siin heti toteuttamaan 177 §:n säännösten estä
mättä, ehdotetaan, että jo toimituksen suorit-

tamista koskevassa päätöksessä rajataan mai
nitunlaiset alueet järjestely- ja lunastustoimen
piteiden ulkopuolelle. Tästä huolimatta kyseiset 
alueet kuuluvat järjestelyalueeseen ja niiden 
omistajat joutuvat ottamaan osaa rakennusoi
keuden tasaamiseen kuten järjestelyalueen 
muutkin maanomistajat. 

118 §.Asema- ja rakennuskaavan toteuttami
seen kuuluu, että kaavassa kuntaa varten ylei
seen tarpeeseen osoitetut alueet hankitaan ai
kaa myöten kunnan omistukseen. Tämän 
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että sellaisella 
kaava-alueella, jolla suoritetaan rakennusmaan 
järjestely, erotetaan mainitunlaiset alueet kun
nalle päältä järjestelyn yhteydessä. Pääsäännön 
mukaan erottaminen tapahtuisi suorittamalla 
yleisen alueen mittaus järjestelyn yhteydessä. 
Tällöin kiinteistöjaotus saadaan heti yleisten 
alueiden osalta kaavan mukaiseksi. Kun puhee
na olevien alueiden erottaminen tulisi toteuttaa 
siinäkin tapauksessa, ettei yleisen alueen mitta
usta tehdä järjestelyn yhteydessä, vaihtoehtoi
sesti voitaisiin alueet erottaa kunnalle Iohko
malla. 

119 §. Pykälään sisältyvät jakoperustetta se
kä osittelua ja siitä poikkeamisesta aiheutuvaa 
korvausta koskevat säännökset. 

Alueella, jolle on odotettavissa rakentamista 
lähitulevaisuudessa ja jolle on päätetty laatia 
asema- tai rakennuskaava, on niin sanottu 
raakamaan arvo eli arvo, joka vastaa alueen 
käypää hintaa esimerkiksi siinä tapauksessa, 
että kunta hankkii alueen omistukseensa kau
palla kaavoittamista varten. Tällöin kaavoitus 
ei ole vielä eriyttänyt alueen eri osien arvoa 
eritaiseksi sen mukaan, mihin ne kaavoituksen 
jälkeen tulevat käytetyiksi. Rakennetun kiin
teistön arvoa osoittaa puolestaan se hinta, joka 
rakennuspaikoista kyseisellä alueella ennen 
kaavan laatimista on maksettu vapaaehtoisissa 
kaupoissa. Yleisesti voidaan todeta, että kun
kin maanomistajan omistamien alueiden arvoa 
ennen kaavan laatimista osoittaa se hinta, 
jonka hän alueestaan saisi myydessään alueen
sa tai se korvaus, joka hänelle tulisi määrätä 
lunastettaessa alue. Tällainen arvo osoittaa 
myös kunkin maanomistajan osuuden järjestel
tävän alueen kokonaisarvosta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että rakennusmaan järjestelyssä 
jakoperusteena käytettäisiin osakkaan järjeste
lyalueella omistamien alueiden sitä arvoa, joka 
niillä oli ennen kaavan laatimista. 

Poikkeuksen edellä sanotusta pääsääntöises
tä jakoperusteesta muodostaisivat kuitenkin 
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kunnan omistamat alueet. Kunnalle kuuluvasta 
kaavoitusoikeudesta johtuu, että vahvistetun 
kaavan mukainen rakennusoikeus kunnalla on 
itse asiassa jo ennen kaavan laatimista. Tämän 
vuoksi kunnan omistamien alueiden osalta 
ehdotetaan jakoperusteena käytettäväksi sitä 
arvoa, joka niillä on kaavan vahvistamisen 
jälkeen. 

Kun kaava on vahvistunut, määrää kaavan 
mukainen käyttötarkoitus kunkin alueen ar
von. Tämän vuoksi ehdotetaan, että muista 
kuin kunnalle 118 §:n mukaan erotettavista 
alueista annetaan kullekin osakkaalle sellainen 
osuus, että se vastaa hänen edellä sanotun 
jakoperusteen mukaista osuuttaan järjestely
alueen kaavan vahvistumisen jälkeisestä koko
naisarvosta, kun siitä on vähennetty kunnalle 
päältäpäin erotettavien alueiden arvo. 

Jos jaettava alue ei jakaannu osakkaiden 
kesken jakoperusteen mukaan, on erotus kor
vattava. Säännös tästä on otettu 2 momenttiin. 

120 §. Pykälään sisältyvät säännökset niistä 
periaatteista, jotka on otettava huomioon 
suunniteltaessa järjestelyalueen jakamista osak
kaiden kesken. 

Järjestelyn lopputuloksena tulisi olla, että 
kunkin osakkaan omistukseen tulisi sellainen 
määrä kaavan mukaisia tontteja tai rakennus
paikkoja, että niiden arvo vastaa hänelle jako
perusteen mukaan kuuluvaa osuutta. Järjeste
lyssä tulisi vaihtaa alueita maanomistajien kes
ken vain siinä määrin kun se on tarpeen 
sanotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Pykä
län 1 momenttiin ehdotetaankin otettavaksi 
alueiden jakamista koskeva perussäännös siitä, 
että kullekin osakkaalle tulee antaa ensisijaises
ti hänen ennestään omistamiaan alueita ja että 
jaon suunnittelun lähtökohtana tulee olla tont
tijaon laatimisen helpottaminen tai tarkoituk
senmukaisten rakennuspaikkojen muodostami
nen. 

Asemakaava-alueella tontit on muodostetta
va tonttijaon mukaisesti. Jos järjestelyn yhtey
dessä muodostuu alueelle kiinteistöraja, joka 
poikkeaa hyväksytyn tonttijaon rajasta, joudu
taan suorittamaan lisätoimenpiteitä rekisteri
tonttien muodostamiseksi. Tämän vuoksi py
kälään on otettu säännös, jonka mukaan ilman 
erityistä syytä aluetta ei saa jakaa siten, että 
alueelle muodostuu kaavatontin rajasta poik
keava raja. Erityisenä syynä voi olla esimerkik
si se, että järjestelyn jälkeen on tarkoitus 
muuttaa tonttijakoa ja että tällainen muutos 
tullaan todennäköisesti toteuttamaan. 

Vaikka pyrkimyksenä on antaa kullekin 
osakkaalle jakoperusteen mukainen osuus, on 
kaavan toteuttamisnäkökohtia pidettävä ensisi
jaisena jakamista suunniteltaessa. Tällöin tulee 
voida poiketa tarpeellisessa määrin myös jako
perusteesta. Kun osakkaalle annetaan alueita 
yli sen, mitä hänelle jakoperusteen mukaan 
kuuluisi, merkitsee se, että osakas joutuu lu
nastamaan ylimenevän osuuden korvausta vas
taan. Jotta ketään ei voitaisi velvoittaa Junas
tamaan aluetta kohtuuttoman paljon vastoin 
tahtoaan, ehdotetaan, että ilman osakkaan 
suostumusta hänelle voidaan antaa aluetta 
enintään 30 prosenttia yli sen, mikä hänelle 
jakoperusteen mukaan kuuluisi. Nämä ositte
Justa poikkeamista koskevat säännökset on 
otettu 2 momenttiin. 

121 §. Yhtenä erityistapausryhmänä järjeste
lyä suunniteltaessa ovat sellaiset osakkaat, joi
den osuus on niin vähäinen, ettei jakoperusteen 
mukainen osuus riitä yhteenkään kaavaan so
veltuvaan tonttiin tai rakennuspaikkaan. Jos 
tällaisia osakkaita, joiden osuus riittää vajaa
seen tonttiin tai rakennuspaikkaan, on useita, 
joudutaan menettelemään joko siten, että joil
lekin annetaan tontti tai rakennuspaikka tois
ten jäädessä ilman tai siten, että usealle osak
kaalle annetaan osia samasta tontista. Kun 
jälkimmäisen vaihtoehdon mukainen menettely 
ei edistä kaavan toteuttamispyrkimystä, ehdo
tetaan, että tällaiselle vähäisen osuuden omis
tajalle on annettava tonttia tai rakennuspaik
kaa vastaava alue, jos hän sitä vaatii. Jos 
vaatimuksia tehdään useita eikä kaikille haluk
kaille voida antaa sanotunlaista aluetta, ehdo
tetaan, että tällaisten osakkaiden keskinäinen 
etuoikeus määräytyisi osuuksien suuruusjärjes
tyksessä. 

122 §. Järjestelyn lopputuloksena tulisi olla, 
että kullakin tontiksi tai rakennuspaikaksi so
veltuvalla alueella on vain yksi omistaja. Kun 
käytännössä voi tulla tilanteita, joissa sanot
tuun lopputulokseen ei päästä 120 ja 121 §:ssä 
tarkoitetuilla toimenpiteillä, on 1 momenttiin 
otettu säännös siitä, että tällöin voidaan antaa 
eri osakkaille sellaisia osia tontiksi tai raken
nuspaikaksi soveltuvasta alueesta, että nämä 
yhdessä muodostavat kaavatontin tai kaavan 
mukaisen rakennuspaikan. Kun tätä pitäisi 
välttää, ehdotetaan, että mainitunlainen jako 
olisi mahdollista vain, jollei kukaan vähäisen 
osuuden omistajista eikä myöskään kunta ha
lua lunastaa koko aluetta itselleen. 

Asema- ja rakennuskaavaan sisältyy myös 
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sellaisia kunnan, kuntayhtymän tai valtion 
tarpeisiin kaavassa osoitettuja alueita, jotka 
mainitut yhteisöt saavat lunastaa rakennuslain 
50 ja 111 §:n nojalla ilman erityistä lupaa ja 
jotka eivät ole tämän lain 118 §:ssä tarkoitet
tuja alueita. Tällaisia ovat muun muassa yleis
ten rakennusten tontit ja valtion tarpeisiin 
erotetut vaara- ja erityisalueet. Kun näidenkin 
alueiden osalta olisi tarkoituksenmukaista pyr
kiä toteuttamaan kaava kiinteistöjaotuksellises
ti järjestelyn yhteydessä, on 3 momenttiin 
otettu säännös siitä, että lunastus voidaan 
toteuttaa asianomaisen yhteisön vaatimuksesta 
järjestelyn yhteydessä. 

123 §. Rakennuslakiin sisältyvät säännökset 
katualueen ja rakennuskaavatien alueen ilmais
luovutusvelvollisuudesta kunnalle. Näitä ra
kennuslain ilmaisluovutusvelvollisuuden laske
mista koskevia säännöksiä tulisi soveltaa siitä 
riippumatta, missä järjestyksessä mainittujen 
väylien alueet kunnalle erotetaan. Niinpä 1 
momenttiin onkin otettu viittaus kyseisiin ra
kennuslain ilmaisluovutuksen enimmäismäärän 
määräämistä koskeviin säännöksiin. 

Rakennuslain mukaan ilmaisluovutusvelvo1-
Iisuus kaava-alueella määritetään maanomista
jakohtaisesti. Kun perusteena rakennuslain -
mukaiselle ilmaisluovutusvelvollisuudelle on 
maanomistajalle kaavoituksesta tuleva hyöty ja 
rakennusmaan järjestelyn yhteydessä kaikille 
järjestelyalueen maanomistajille tulee kaavoi
tuksesta johtuva hyöty yhteisesti, ehdotetaan, 
että ilmaisluovutuslaskelmaa tehtäessä koko 
järjestelyalue kunnan omistamat alueet pois
luettuina rinnastettaisiin yhdelle maanomista
jalle kuuluvaan alueeseen. Tätä laskentatapaa 
noudattaen kunta saisi rakennusmaan järjeste
lyn yhteydessä aina enimmäismäärän katu- tai 
rakennuskaavatien alueita omistukseensa tai 
hallintaansa ilmaiseksi. 

Rakennuslain mukaan kunta joutuu maksa
maan muista kuin ilmaisluovutuksen piiriin 
kuuluvista alueista korvauksen niiden siirtyessä 
kunnan omistukseen tai hallintaan. Jos kyseiset 
alueet hankitaan kunnalle lunastamalla, kor
vaus määrätään lunastuslain 31 §:n 2 momentin 
säännöksen mukaisesti. Pykälän 2 momenttiin 
onkin otettu mainittua lunastuslain kohtaa 
vastaava säännös korvauksen määräämisperus
teesta. Korvaus määrättäisiin tämän perusteen 
mukaisesti kaikista 118 §:n perusteella kunnan 
omistukseen erotetuista alueista siltä osin kuin 
ne eivät kuulu ilmaisluovutuksen piiriin. Kor-

vaus kuuluisi järjestelyn osakkaille yhteisesti ja 
jaettaisiin heidän kesken jakoperusteen mu
kaan. 

124 §. Rakennuslain mukaan tontinosan lu
nastamisessa lunastetulla alueella oleva raken
nus siirtyy lunastajan omistukseen. Lunastetta
essa 62 §:n mukaisesti toiselle kuuluvaa aluetta 
rakennuskaavaan soveltuvan rakennuspaikan 
muodostamiseksi joutuu lunastaja Junastamaan 
myös alueella olevat rakennukset. Pykälän 1 
momentissa ehdotetaan vastaavasti, että alueen 
uusi omistaja määrätään Junastamaan raken
nus, milloin rakennuksen sijaintipaikan omis
taja vaihtuu järjestelyssä. 

Alueen käyttötarkoituksesta voi johtua, ettei 
ennen kaavoitusta rakennettu rakennus sovellu 
kaavan mukaiseen käyttöön. Uuden omistajan 
henkilökohtaisista olosuhteista saattaa myös 
johtua, ettei hänen lunastettavakseen määrätty 
rakennus sovellu hyvin hänen käyttöönsä. Täl
löin lunastuskorvaukseksi ei voida määrätä sitä 
arvoa, mikä rakennuksella oli ennen kaavoitus
ta tai aikaisemmin omistajan käytössä, vaan 
korvaus on määrättävä sen arvon mukaan, 
joka sillä on ottaen huomioon kaavan mukai
nen alueen käyttötarkoitus ja rakennuksen 
tosiasiallinen käyttömahdollisuus uuden omis
tajan omistuksessa. Tavallisesti jälkimmäinen 
arvo on jonkin verran ensiksi tarkoitettua 
arvoa pienempi. Erotus, joka näin syntyy, on 
järjestelystä johtuvaa rakennusmenetystä ja si
ten eräs järjestelystä johtuva kustannus, joka 
on jaettava osakkaiden kesken kuten muutkin 
järjestelystä johtuvat kustannukset. Pykälän 2 
ja 3 momenttiin onkin otettu näitä koskevat 
säännökset. 

125 §. Pykälässä on viittaussäännös siitä, että 
järjestelyalueella olevaa muuta kiinteää omai
suutta kuin rakennuksia koskevat soveltuvin 
kohdin 124 §:n säännökset. Tämän mukaisesti 
voidaan sellaisella alueella oleva kiinteä omai
suus, jonka omistaja vaihtuu järjestelyssä, mää
rätä uuden omistajan lunastettavaksi, jollei 
kyseistä omaisuutta voida sopivasti siirtää pois. 

126 §. Pykälässä on viittaussäännös siitä, että 
rakennusmaan järjestelyssä sovelletaan vuokra
ja muun erityisen oikeuden haltijan aseman 
järjestämiseen samoja säännöksiä kuin uusjaos
sa. 

127 ja 128 §. Pykälissä ovat yksityiskohtaiset 
säännökset järjestelysuunnitelman sisällöstä ja 
sen käsittelymenettelystä. 

Järjestelysuunnitelma sisältää ehdotuksen sii
tä, miten järjestely kokonaisuudessaan tulisi 
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suoritettavaksi. Näin ollen järjestelysuunnitel
massa esitettäisiin muun muassa kunnalle ero
tettavat alueet sekä kunnalle, kuntayhtymille ja 
valtiolle lunastettavat alueet, osakkaille annet
tavat alueet ja osakkaille lunastettava! alueet 
sekä edellä tarkoitetuista alueista muodostetta
vien kiinteistöjen ulottuvuus. Lisäksi järjestely
suunnitelmaan tulisi sisällyttää määräykset ra
kennusten lunastamisesta, vuokra- ja muun 
erityisen oikeuden haltijan aseman järjestämi
sestä, alueiden haltuunoton ajankohdasta ja 
muista haltuunottoa koskevista seikoista. Edel
leen järjestelysuunnitelmassa tulisi esittää kaik
ki ne korvaukset, jotka järjestelyn johdosta 
suoritetaan. 

Vasta järjestelysuunnitelman perusteella 
asianosaisilla on lopullisesti mahdollisuus saa
da selvyys siitä, miten järjestely tultaisiin to
teuttamaan ja miten heidän asemansa järjeste
lyssä tulisi järjestymään. Tämän vuoksi 
128 §:ään on otettu määräykset järjestelysuun
nitelman selostamisesta asianosaisille ja siitä, 
että heille on varattava mahdollisuus suunni
telmaan tutustumiseen ja sitä koskevien muis
tutusten ja vaatimusten tekemiseen. Vasta sen 
jälkeen kun asianosaisten tekemät muistutukset 
ja vaatimukset on käsitelty, saadaan järjestely
suunnitelma vahvistaa. 

129 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvät yksi
tyiskohtaiset teknisluonteiset säännökset siitä, 
miten järjestelysuunnitelman vahvistumisen jäl
keen kiinteistöjen muodostaminen järjestely
alueella suoritetaan. 

Sen jälkeen kun asemakaava on alueelle 
vahvistettu, voidaan alueella suorittaa tonttien 
ja yleisten alueiden mittauksia siitä riippumat
ta, suoritetaanko alueella rakennusmaan järjes
tely vai ei. Järjestelyssä pyritään siihen, että 
kukin osakas saa kaavan mukaisia tontteja. Jos 
järjestelyn kuluessa on suoritettu tontinmittaus, 
ovat järjestelysuunnitelman vahvistumisen jäl
keen useimmiten edellytykset tonttien merkit
semiseksi kiinteistörekisteriin olemassa. Niinpä 
tonttien käyttöönoton edistämiseksi ja tarpeet
toman työn välttämiseksi ehdotetaan, että mi
tattu kaavatontti voidaan suoraan merkitä 
tonttina kiinteistörekisteriin, mikäli omistuksen 
ja rasitusten puolesta edellytykset ovat olemas
sa. Vastaavasti merkittäisiin mitattu yleinen 
alue kiinteistörekisteriin yleisenä alueena. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös 
siitä, että 60 ja 61 §:ssä tarkoitettu yhteisen 
vesijätön ja erillisen yhteisen alueen lunastami
nen ja järjestelyssä muodostettavaan kiinteis-
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töön siirtäminen voidaan suorittaa järjestelyn 
yhteydessä, jos sanotunlaista yhteistä aluetta 
sisältyy järjestelyalueeseen. Jollei lunastamista 
ja siirtämistä suoriteta, alue jää edelleen yhtei
seksi. 

Kaavoitus kuitenkin muuttaa usein alueiden 
käyttöä ja käyttötarkoitusta siinä määrin, ettei 
ennestään yhteisen alueen käyttäminen edelleen 
yhteisenä ole tarkoituksenmukaista siinäkään 
tapauksessa, että osakaskunnan saama alue jää 
edelleen osakkaiden yhteiseksi. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että osakkaiden saama alue voitai
siin lohkoa osakaskunnan pyynnöstä tilaksi. 
Tilan omistajia olisivat osakaskunnan osakkaat 
samassa suhteessa kuin heillä oli osuutta yhtei
seen alueeseen. 

130 §. Pykälässä ovat säännökset järjestelystä 
johtuvien kustannusten ja korvausten osittelus
ta. 

Rakennusmaan järjestelystä hyötyvät osal
taan kunta ja osaltaan järjestelyn osakkaat. 
Hyödyn määrän voidaan arvioida olevan ver
rannollinen niiden alueiden määrään, jotka 
toisaalta kunta ja toisaalta osakkaat saavat. 
Niinpä ehdotetaankin, että järjestelyn kustan
nukset jaettaisiin osakkaiden ja kunnan kesken 
niiden järjestelyssä saamien alueiden arvojen 
mukaisessa suhteessa. 

Se, kuinka paljon yksittäinen osakas hyötyy 
järjestelystä verrattuna toiseen osakkaaseen, 
joudutaan arvioimaan kussakin järjestelyssä 
erikseen. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälään 
otettavaksi vain yleisluonteinen säännös, jonka 
mukaan osakasten kesken kustannukset jae
taan heidän järjestelyssä saamansa hyödyn 
mukaisessa suhteessa. 

Myös toimituksesta johtuvat rakennusmene
tykset ja oikeuden haitijoille suoritettavat kor
vaukset on oikeudenmukaista jakaa osakkai
den kesken heidän toimituksesta saamansa 
hyödyn mukaisessa suhteessa siltä osin kuin 
toimenpiteestä, josta menetys tai korvaus joh
tuu, ei ole hyötyä yksittäiselle kiinteistön omis
tajalle. Kun kyseiset menetykset ja korvaukset 
johtuvat muiden järjestelyn osakkaiden kuin 
kunnan etujen vuoksi suoritetuista toimenpi
teistä, ei kuntaa voida velvoittaa näiden mene
tysten ja korvausten suorittamiseen. Pykälän 2 
momenttiin on otettu edellä tarkoitetut mene
tysten ja korvausten osittelua koskevat sään
nökset. 

\ ' 
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13 luku. Yhteiset alueet ja erityiset etuudet 

Lakiehdotuksen 2 §:ssä olevan määritelmän 
mukaisesti yhteinen alue on alue, joka kuuluu 
kahteen tai useampaan kiinteistöön tiettyjen 
osuuksien mukaan. Erityisellä etuudella tarkoi
tetaan puolestaan aikaisemman jakolainsää
dännön nojalla kiinteistölle joko yksin taikka 
yhden tai useamman muun kiinteistön kanssa 
yhteisesti annettua oikeutta käyttää toiselle 
kiinteistölle kuuluvaa tai kiinteistöjen yhteistä 
aluetta tiettyyn taloudelliseen erityistarkoituk
seen. Sen mukaan, kuuluuko etuus kiinteistölle 
yksin vai yhteisesti muiden kiinteistöjen kanssa, 
etuus on yksityinen erityinen etuus tai yhteinen 
erityinen etuus. Erityinen etuus voi olla esimer
kiksi oikeus koskivoimaan, kalastukseen tai 
kivenottamiseen louhoksesta. Osuudet yhteisiin 
alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä 
yksityiset erityiset etuudet ovat osia kiinteistön 
ulottuvuudesta. 

Kun kiinteistö esimerkiksi jaetaan halkomal
la tai kun kiinteistöstä luovutetaan osuus yh
teiseen alueeseen joko erikseen tai yhdessä 
määräalan kanssa, joudutaan kiinteistötoimi
tuksessa määräämään, mitä kiinteistöjaotusta 
koskevia muutoksia se yhteisten alueiden ja 
erityisten etuuksien osalta merkitsee. Lukuun 
onkin ehdotettu otettavaksi säännökset yhteis
ten alueiden ja erityisten etuuksien käsittelerui
sestä erilaisissa toimituksissa. 

Yhteisiä alueita on voitu jättää tai erottaa 
yhteiseksi erilaisia yhteisiä tarpeita varten ku
nakin ajankohtana voimassa olleen jakolain
säädännön mukaan. Eräiden aikaisempien la
kien mukaan nämä tarkoitukset eivät olleet 
laissa tarkoin määrätyt. Toisten lakien mukaan 
taas tällaiset tarkoitukset olivat laissa tarkoin 
määrätyt. 

Voimassa olevan jakolain 113 §:n mukaan 
voidaan yhteinen alue erottaa ilman asianosais
ten suostumusta vain laissa mainittua tarkoi
tusta varten. Asianosaisten sopimuksen perus
teella sen sijaan yhteinen alue voidaan erottaa 
muutakin kuin laissa mainittua tarkoitusta 
varten, jos se on tarpeellinen asianomaisille 
kiinteistöille. Yhteisen alueen erottaminen tietä 
tai veden johtamista varten ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Nykyisen lain mukaan rekisteri
tonttiin tai yleiseen alueeseen ei voi kuulua 
osuutta yhteiseen alueeseen. 

Yhteisten alueiden erottamisella voidaan tar
koituksenmukaisesti tyydyttää sellaisia tarpei
ta, jotka ovat usealle kiinteistölle yhteisiä. 

Monesti tällainen tarve on sellainen, että alu
een varaaminen kutakin kiinteistöä varten erik
seen ei ole taloudellisesti perusteltua tai käy
tännössä edes mahdollista. Niinpä esimerkiksi 
venevaikaman ja pysäköintipaikan järjestämi
nen vesistön rantaan on usein tarkoituksenmu
kaista erottamalla sitä varten yhteinen alue. 
Samoin on laita, kun aluetta tarvitaan usean 
kiinteistön vedenottamoa varten ja yhteisen 
vedenottolaitoksen perustamiseksi. Lakiehdo
tuksessa onkin lähdetty siitä, että erilaisia 
yhteisiä tarpeita varten voidaan erottaa yhteisiä 
alueita, jos asianosaiset tästä sopivat. Tällöin 
laissa ei määrättäisi niitä tarpeita, joita varten 
yhteisiä alueita voidaan erottaa, vaan edelly
tyksenä olisi ainoastaan, että alue on asian
omaisille kiinteistöille tarpeellinen. Uusjaossa 
ja halkomisessa yhteisten alueiden erottaminen 
voi olla tarkoituksenmukaisen jakotuloksen 
saavuttamiseksi tarpeen, vaikka asianosaiset 
eivät pääsisi erottamisesta sopimukseen. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että näissä toimituk
sissa yhteisiä alueita voidaan tietyin edellytyk
sin erottaa, vaikkeivät asianosaiset siitä sovi
kaan. 

Tarpeet, joita varten erityisiä etuuksia on 
aikanaan perustettu, voidaan nykyään tarkoi
tuksenmukaisemmin tyydyttää muulla tavoin. 
Uusien erityisten etuuksien perustamiseen ei 
siten ole enää tarvetta. Niinpä lakiehdotuksessa 
lähdetään siitä, ettei uusia erityisiä etuuksia 
voitaisi kiinteistötoimituksessa perustaa. Sen 
sijaan toimituksissa tulisi olla mahdollista jär
jestellä ennestään olevia erityisiä etuuksia siltä 
osin kuin järjesteleminen on kiinteistöjen käy
tön tai kiinteistöjaotuksen kannalta tarpeen. 

Lakiehdotuksen mukaiset yhteisiä alueita ja 
erityisiä etuuksia koskevat toimitukset, toimen
piteet ja asialliset säännökset vastaisivat pää
piirteissään voimassa olevan lain mukaisia toi
mituksia, toimenpiteitä ja säännöksiä. Merkit
tävimpänä erona nykyisiin säännöksiin verrat
tuna olisi, että myös rekisteritonttiin voisi 
kuulua osuus yhteiseen alueeseen ja erityiseen 
etuuteen. 

Yhteismetsän muodostamisesta ovat erityis
säännökset 10 luvussa. Yhteismetsän jakamisen 
asiallisista edellytyksistä on puolestaan säädet
ty yhteismetsälaissa. Samoin yhteismetsäosuu
den siirtämisestä kiinteistöstä toiseen ja jakaan
tumisesta lohkomisen ja halkomisen yhteydessä 
sekä osuuden lunastamisesta ovat erityissään
nökset yhteismetsälaissa ja yhteismetsäosuuksi
en lunastamisesta annetuissa laissa. Näin ollen 
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tämän luvun säännöksiä ei pääsääntöisesti so
vellettaisi yhteismetsään, vaan ainoastaan siltä 
osin kuin niin on erikseen säädetään. 

Yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi 
muodostaminen 

131 §. Pykälässä ovat yhteisalueosuuden kiin
teistöön siirtämistä ja tilaksi muodostamista 
koskevat säännökset. Kyseiset toimenpiteet 
suoritettaisiin kiinteistötoimituksessa, joka asi
allisesti vastaisi nykyisen jakolain mukaista 
yhteisalueosuuden siirtämistä tai osuuden loh
komista tilaksi. 

Voimassa olevan lain mukaan yhteis
alueosuus voidaan siirtää toiseen kiinteistöön 
siinä kunnassa, jossa luovuttava kiinteistö tai 
yhteinen alue on. Syynä tähän rajoitukseen on 
ollut kiinteistöjärjestelmän ylläpidon selvyysnä
kökohdat Kun nykyiseen atk:hon perustuva 
kiinteistörekisterin pitämisen selvyys ei enää 
vaadi mainittua rajoitusta, ehdotetaan, että 
yhteisalueosuus voidaan siirtää myös toisessa 
kunnassa olevaan kiinteistöön, jos osuuden 
siirtäminen on tarkoituksenmukaista. 

Yhteisen alueen muodostaminen ja alueen 
liittäminen yhteiseen alueeseen 

132 §. Lukukohtaisissa perusteluissa lausutun 
mukaisesti pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös siitä, että asianosaisten sopimuksesta 
saadaan yhden tai usean kiinteistön yksityisiä 
tiluksia käsittävä alue muodostaa yhteiseksi 
alueeksi, jos se on näille kiinteistöille tarpeelli
nen. Tarvetta, jota varten yhteisen alueen 
muodostaminen tapahtuu, ei laissa olisi rajoi
tettu. Kun kiinteistöjen yhteistä tarvetta varten 
tarpeelliset tiet järjestetään yksityistielain mu
kaan, ei tietä varten voitaisi erottaa yhteistä 
aluetta. Yhteisen alueen erottaminen valtaojaa 
tai muuta veden johtamista varten tuottaisi 
alueen luonteesta johtuen hankaluutta kiinteis
töjaotuksen selvyyden ylläpitämisessä. Kun li
säksi sanotunlaiset yhteiset tarpeet voidaan 
hoitaa rasitteiden ja vesilain mukaisten rasite
oikeuksien avulla, ehdotetaan, ettei myöskään 
veden johtamista varten voitaisi muodostaa 
yhteistä aluetta asianosaisten sopimuksesta
kaan. Yhteismetsän muodostaminen tapahtuu 
puolestaan 10 luvun mukaisesti, minkä vuoksi 
myöskään yhteismetsää varten ei voitaisi erot
taa yhteistä aluetta. 

Asemakaava- ja rakennuskaava-alueella 
alueiden tuleva käyttö määräytyy kaavan mu
kaisesti. Ne kiinteistöjen yhteiset alueelliset 
tarpeet, jotka kyseisillä kaava-alueilla voivat 
tulla kysymykseen, on otettu huomioon jäljem
pänä 154 ja 155 §:ssä rasitteita koskevissa 
säännöksissä. Niinpä ehdotetaan, ettei asem
kaava- ja rakennuskaava-alueelle voitaisi muo
dostaa yhteisiä alueita. 

133 §. Yhteisaluelain mukaan yhteisen alueen 
osakaskunta voi saada nimiinsä oikeuksia sekä 
tehdä sitoumuksia sanotussa laissa tarkoitettu
jen tehtäviensä toteuttamiseksi. Niinpä osakas
kunta voi hankkia omistukseensa alueen, joka 
on tarpeen esimerkiksi yhteisen venevaikaman 
laajentamiseen. Jotta osakaskunnan omistuk
seen tullut alue voitaisiin kiinteistöjaotukselli
sesti saattaa asianmukaiseen järjestykseen, py
kälään ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, 
että osakaskunnan omistukseen tullut alue lii
tetään sille kuuluvaan yhteiseen alueeseen. 

134 §. Yhteisen alueen muodostamisesta voi
daan tehdä erillinen sopimus tai se voi liittyä 
esimerkiksi määräalan luovutukseen. Yhteisen 
alueen muodostaminen voi tulla esille myös 
jakotoimituksessa sekä lohkomisessa, jossa 
omistajalle erotetaan määräala hänen omista
mastaan kiinteistöstä. Pykälään onkin otettu 
säännös, jonka mukaan yhteinen alue voidaan 
muodostaa erottamalla se erillisessä toimituk
sessa tai muun toimituksen yhteydessä. 

Erottaminen erillisessä toimituksessa on loh
komiseen verrattava toimenpide. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että kyseiseen toimitukseen sovel
letaan lohkomista koskevia säännöksiä. 

135 §. Vesialueiden hyödyntäminen perustuu 
tavallisesti kalastukseen. Poikkeustapauksissa 
vesialue voi olla myös erityiskäytössä, kuten 
kalojen allaskasvattamoalueena tai puutavaran 
säilytysalueena. Kalastuksen järjestämisen ja 
kalanhoidon kannalta vesialueen jakaminen 
pieniin alueisiin on epätarkoituksenmukaista. 
Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi että 
kiinteistön yksityinen vesialue erotetaan halko
misessa muodostettavien kiinteistöjen yhteisek
si tilukseksi, jollei sen jakamiseen ole erityistä 
syytä. Tämä koskee myös halottavan kiinteis
tön alueella olevia välirajalain 9 §:n 2 momen
tin mukaisia umpinaisia vesialueita. Erityisenä 
syynä vesialueen antamiselle halkomisessa 
muodostetun kiinteistön yksityiseksi tilukseksi 
voisi olla muun muassa se, ettei vesialueella sen 
pienuuden vuoksi ole kalastus- tai virkistysar
voa. 
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136 §. Halkomisessa ja uusjaossa saattaa 
jaon tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saa
vuttamiseksi olla tarpeen erottaa yhteisiä 
alueita, vaikka asianosaiset eivät siitä sovikaan. 
Pykälän 1 momentissa onkin luettelo niistä 
tarkoituksista, joita varten yhteinen alue voi
daan ilman sopimusta perustaa. Luettelo vas
taa jakolain 113 §:n 1 momentin luetteloa. 
Halkomisen osalta tämä luettelo on tyhjentävä. 
Sen sijaan uusjaossa saattaa tulla esille sellaisia 
tilanteita, joissa jaon tarkoituksenmukaisen to
teuttamisen kannalta olisi tarpeen erottaa alue 
yhteiseksi muutakin kuin luettelossa mainittua 
tarvetta varten. Tällainen yhteinen alue voi olla 
tarpeen esimerkiksi kiinteistöjen yhteistä leik
ki-, palloilu- ja muuta vastaavaa paikkaa var
ten. Tätä koskeva säännös on otettu 2 mo
menttiin. 

Monessa tapauksessa yhteisen alueen erotta
minen tai rasitteen perustaminen on vaihtoeh
toinen menettelytapa tietyn, useaa kiinteistöä 
yhteisesti koskevan tarpeen tyydyttämiseksi. 
Kun rasitteen lakkauttaminen, siirtäminen tai 
muu muuttaminen on olosuhteiden muuttuessa 
mahdollista huomattavasti joustavammin to
teuttaa kuin vastaavat toimenpiteet yhteisten 
alueiden osalta, ehdotetaan, että yhteinen tarve 
tulisi ensisijaisesti tyydyttää perustamalla rasi
te. Tätä koskeva säännös on 3 momentissa. 

Yhteisen alueen jako 

137 §. Pykälässä ovat säännökset yhteisten 
alueiden jakamisen asiallisista edellytyksistä. 
Lähtökohtana on, että yhteisen alueen osakas 
on oikeutettu vaatimaan yhteisomistuksen pur
kamista saadakseen osuutensa yhteisestä alu
eesta jaolla erotetuksi. Tästä pääsäännöstä olisi 
kuitenkin eräitä poikkeuksia. 

Ensinnäkin yhteistä koskea ei saisi ensinkään 
jakaa, koska kosken taloudellinen käyttö on 
mahdollista vain, kun koski säilyy jakamatto
mana. 

Yhteismetsän jakamisen asiallisista edellytyk
sistä säädetään yhteismetsälaissa eikä asiaa 
näin ollen ratkaistaisi tämän lain nojalla. 

Kuten edellä halkomisen kohdalla on todet
tu, vesialueen tavanomaisen hyväksikäytön 
kannalta vesialueiden jakaminen on epätarkoi
tuksenmukaista. Pykälän 2 momentin mukaan 
erityisenä edellytyksenä yhteisen vesialueen ja
kamisella olisikin, että osuuden erottaminen on 
tarpeen erityistä käyttöä varten tai jakamiseen 

on muutoin painavia syitä. Erityisenä käyttönä 
voisi tulla kysymykseen paitsi aikaisemmin 
mainittu käyttö kalankasvattamoallasalueena 
ja puutavaran varastointialueena myös vesi
alueen käyttäminen esimerkiksi voimalan lauh
deveden päästöalueena. Painava syy ve
sialueosuuden erottamiseen voi olla myös sil
loin, kun osuus on niin suuri, että erotettua 
aluetta voidaan tarkoituksenmukaisesti hyö
dyntää kalastuksen kannalta itsenäisenä yksik
könä. 

Yhteiset alueet on muodostettu kiinteistöjen 
yhteisiä tarpeita varten. Tämän vuoksi osuuden 
erottamisen yleisenä edellytyksenä olisi, että se 
voi tapahtua kenellekään osakkaalle sanotta
vaa haittaa tuottamatta. Säännös on voimassa 
olevan lain mukainen. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu säännökset 
muiden osakkaiden velvollisuudesta lunastaa 
kiinteistölle kuuluva yhteisalueosuus siinä ta
pauksessa, että kiinteistön osuutta ei voida 
erottaa, eikä se ole tarpeen kiinteistön käytön 
kannalta. Säännökset ovat voimassa olevan 
lain mukaiset. 

138 §. Pykälään on otettu voimassa olevan 
lain mukaiset säännökset mahdollisuudesta ot
taa jaettavaan yhteiseen alueeseen rajoittuvia 
tiluksia jakoon. Säännösten tarkoituksena on 
mahdollistaa jaon yhteydessä sellaisten vähäis
ten tilusjärjestelyjen suorittaminen, jotka ovat 
välttämättömiä tarkoituksenmukaisen tilussi
joituksen aikaansaamiseksi. 

139 §. Kuhunkin osakaskiinteistöön kuuluu 
yhteisestä alueesta tietyn murtoluvun suuruinen 
osuus. Yhteisen alueen jaossa tämä osuus on 
jakoperusteena. Miten tämä osuus kunkin tilan 
osalta määräytyy, riippuu siitä, missä yhteydes
sä yhteinen alue on muodostettu, sekä yhteis
alueosuudesta mahdollisesti tehdyistä sopimuk
sista. 

Jos yhteinen alue on nimenomaisesti muo
dostettu jakotoimituksessa, osakaskiinteistöille 
kuuluu osuutta yhteiseen alueeseen kyseisen 
jaon jakoperusteen mukaan, jollei toimitukses
sa ole muuta perustetta osuuden määräytymi
selle mainittu. Jos alue on jäänyt tai muodos
tunut kiinteistöjen yhteiseksi ilman toimitukses
sa tehtyä päätöstä, toimituksessa muodostetut 
kiinteistöt ovat saaneet osuutta alueeseen toi
mituksen ajankohtana voimassa olleen lain 
mukaisesti. Esimerkiksi lohkomisessa ja halko
misessa muodostettujen tilojen osuudet emäti
lan yhteisalueosuuksiin ovat määräytyneet eri 
aikoina eri tavoin. 
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Kiinteistön toimituksessa saama osuus on 
voinut myöhemmin muuttua esimerkiksi sen 
johdosta, että osuus on kokonaan tai osittain 
Iuovutettu. Osuudet yhteiseen alueeseen saatta
vat tapauksittain vaihdella näin ollen varsin 
paljon. 

Pykälän 1 momenttiin on otettu nimenomai
nen säännös siitä, että jakoperusteena yhteisen 
alueen jaossa on osakaskiinteistön osuus yhtei
seen alueeseen. Selvyyden vuoksi pykälässä on 
lisäksi mainittu siitä, että osuus määräytyy 
edellä kerrotulla tavalla. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu selvyyden 
vuoksi säännös siitä, että 138 §:n nojalla jakoon 
otettujen jaettavan yhteisen alueen ulkopuolis
ten tilusten osalta jakoperusteena on nautinta. 
Näin kiinteistö saa vastinetiluksia jakoon otet
tujen tilusten nautintaa vastaavan määrän. 

Pykälän säännökset vastaavat asialliselta si
sällöltään nykyisiä jakolain säännöksiä. 

140 §. Pykälän 1 momentissa ovat säännök
set kosken jakamisesta vesialueen jaossa. Kos
ken tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ve
sivoiman käytön kannalta edellyttää, että koko 
kosken alue kuuluu samaan käyttöyksikköön. 
Tämän vuoksi pääsääntönä olisi, että yhteinen 
koskialue on vesialueen jaossa jätettävä yhtei
seksi. 

Jos sen sijaan koski on sellainen, että sillä ei 
ole merkitystä vesivoiman kannalta, vaan kos
kialueen arvo perustuu kalastukseen ja virkis
tysarvoon, riippuu jaettavasta vesialueesta ja 
osakkaista, onko tarkoituksenmukaista jakaa 
koski vai jättää se yhteiseksi. Sanotunlaisen 
kosken saisi ottaa jakoon, jos jakamisesta ei 
aiheudu kenellekään haittaa. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu nykyiseen 
lakiin sisältyvää säännöstä vastaava säännös 
siitä, että sellainen koskialue, jonka vesivoima 
on jaettu ennen vesioikeuslain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten nojalla, otetaan 
jakoon ilman sen vesivoimaa. 

Vesialueen eri osat voivat olla kalastuksen 
kannalta hyvin eriarvoisia. Jos vesialueen jaka
misella on 137 §:ssä säädetyt edellytykset, tar
koituksenmukaisen jaon toteuttaminen voi kui
tenkin edellyttää, että yksi tai useampi erityi
nen kalastuspaikka muodostetaan yhteiseksi. 
Kun vesialueen käyttö laajoina käyttöyksikköi
nä on yleensä tarkoituksenmukaista, ehdote
taan, että saapuvilla olevien asianosaisten so
pimuksesta muukin vesialue kuin erityinen ka
lastuspaikka voidaan jättää osakaskiinteistöjen 
yhteiseksi. 

141 §. Pykälän 1 momentissa ovat säännök
set yhteisen maa-alueen jaon suorittamisesta 
niin sanottuna lunastusjakona. Tällöin jaettava 
alue jyvittämättä ja jakoehdotusta laatimatta 
määrättäisiin sellaisten kiinteistöjen tai yhteis
metsän lunastettavaksi, joiden tiluksiin yhtei
nen alue rajoittuu. Kun yhteiset alueet voivat 
olla kooltaan ja käyttömahdollisuuksiltaan ko
vin erilaisia, ehdotetaan, että yhteistä aluetta 
voidaan määrätä lunastettavaksi myös sellai
seen osakaskiinteistöön, joka ei rajoitu yhtei
seen alueeseen. Tällaisena erityisenä syynä voisi 
olla esimerkiksi se, että jonkin osakaskiinteis
tön osuus yhteisestä alueesta on suuri muiden 
kiinteistöjen osuuksiin verrattuna. Lunastusja
on suorittamisen edellytyksenä olisi, ettei ta
vanomaisella jaolla ja siihen liittyvillä tilusvaih
doilla ja jaettavan alueen ulkopuolisten tilusten 
jakoon ottamisella saada aikaan tyydyttävää 
tilussijoitusta. Säännökset vastaavat pääpiir
teissään voimassa olevia säännöksiä. 

Pykälän 2 momentissa on säännös kunnan 
velvollisuudesta lunastaa yhteisen alueen jaossa 
sellaisia yksityiskohtaisen kaavan alueella ole
via tiluksia, jotka kunta voisi rakennuslain 
nojalla lunastaa ilman erityistä lunastuslupaa. 
Säännös on voimassa olevan lain mukainen. 

Pykälän 3 momenttiin on selvyyden vuoksi 
otettu säännös siitä, että 1 tai 2 momentin 
nojalla lunastetusta alueesta suoritettavaan 
korvaukseen on yhteisen alueen osakkailla oi
keus osuutensa mukaisessa suhteessa. 

142 §. Yhteisen maa-alueen jakaminen voi
daan suorittaa edellä sanotun mukaisesti joko 
siten, että osakas saa osuuttaan vastaavan 
alueen, tai 141 §:n mukaisena Iunastusjakona. 
Jos jaettava alue on pinta-alaltaan laaja, jako 
voidaan toteuttaa myös siten, että samassa 
jakotoimituksessa sovelletaan molempia menet
telytapoja rinnakkain. Tällöin osa alueesta 
jaetaan osakkaille jakoperusteen mukaisesti, 
osa taas lunastetaan liitettäväksi viereisten kiin
teistöjen tiluksiin. Lisäksi jaossa voidaan 
137 §:n 3 momentin mukaisesti määrätä osuuk
sia lunastettavaksi, mikäli yhteistä aluetta ei 
jaeta kokonaan. Varsinkin laajojen yhteisten 
vesijättöalueiden jaossa kaikki edellä tarkoite
tut toimenpiteet voivat tulla samassa toimituk
sessa suoritettaviksi. Tämän vuoksi pykälään 
ehdotetaan otettavaksi nykyistä säännöstä vas
taava säännös, jonka mukaan toimitusmiesten 
on samalla kun he päättävät jaon edellytyksistä 
ja laajuudesta, päätettävä myös jaon suoritus
tavasta sekä osuuksien lunastamisesta. 
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143 ja 144 §. Pykälissä säädettäisiin jako
suunnitelman sisällöstä ja sen käsittelymenette
lystä. 

Vastaavasti kuin uusjakosuunnitelma sisältää 
ehdotuksen uusjaon suorittamisesta, yhteisen 
alueen jakosuunnitelma sisältää ehdotuksen sii
tä, miten yhteisen alueen jakaminen kokonai
suudessaan tulisi suoritettavaksi. Näin ollen 
jakosuunnitelmassa esitettäisiin muun muassa 
osakkaille jaettavat tilukset ja liittäminen kiin
teistöihin tai niiden muodostaminen kiinteis
töiksi, alueiden jättäminen edelleen yhteiseksi, 
alueiden ja osuuksien lunastamiset, rasitteiden 
perustaminen sekä vuokra- ja muun erityisen 
oikeuden haltijoiden aseman järjestäminen ja 
jaon johdosta suoritettavat korvaukset. 

Myös yhteisen alueen jaossa olisi asianasai
sille ennen lopullisesta jakosuunnitelmasta 
päättämistä selostettava toimitusmiesten laati
ma jakosuunnitelma ja varattava heille mah
dollisuus sitä koskevien muistutusten tekemi
seen. Vasta sen jälkeen kun asianosaisten teke
mät muistutukset ja vaatimukset olisi käsitelty, 
voitaisiin lopullisesta jakosuunnitelmasta päät
tää. 

Yhteisen alueen jako suoritettaisiin lakiehdo
tuksen mukaan useampivaiheisena toimitukse
na siten, että jakosuunnitelma voitaisiin laatia 
vasta sen jälkeen, kun toimitusmiesten päätös 
toimituksen edellytyksistä ja laajuudesta sekä 
muista 142 §:n mukaan samassa yhteydessä 
ratkaistavista asioista on saanut lainvoiman. 
Muut toimituksen suorittamiseen liittyvät toi
menpiteet jakosuunnitelman laatimisesta lukien 
toimituksen lopettamiseen saakka tehtäisiin 
puolestaan joko yhtäjaksoisesti toisessa vai
heessa tai kahdessa vaiheessa siten, että jako
suunnitelmasta saa valittaa toimituksen kestä
essä. Jäljempänä 232 §:n 1 momentin 11 koh
taan on ehdotettu otettavaksi jakosuunnitel
masta valittamista koskeva säännös. Tällaisella 
toimituksen useampivaiheisella suorittamisella 
vältyttäisiin siltä, että usein suuritöistä jako
suunnitelmaa ei tarpeettomasti laadittaisi, jos 
valituksen johdosta tapahtuvassa tuomioistuin
käsittelyssä jako jätettäisiin edellytysten puut
tumisen vuoksi sikseen taikka toimitusmiesten 
142 §:n nojalla tekemää päätöstä muutettaisiin 
olennaisesti. Samoin vältyttäisiin tekemästä sel
laisia jakosuunnitelman jälkeisiä tehtäviä, joi
den perusteet muuttuvat jakosuunnitelman 
muuttumisen vuoksi. 

Jos jakosuunnitelmasta saa valittaa toimituk
sen kestäessä, suunnitelma saa lainvoiman, 

jollei valitusta tehdä, taikka kun valitus on 
lopullisesti ratkaistu. Lainvoimaisen jakosuun
nitelman perusteella määräytyy uusi kiinteistö
jaotus. Asian jouduttamiseksi ehdotetaan 2 
momenttiin otettavaksi säännös siitä, että uu
desta kiinteistöjaotuksesta johtuvat merkinnät 
voitaisiin tehdä kiinteistörekisteriin lainvoiman 
saaneen jakosuunnitelman perusteella jo ennen 
toimituksen lopettamista. 

145 §.Pykälässä on viittaussäännös siitä, että 
yhteisen alueen jaossa sovelletaan vuokra- ja 
muun erityisen oikeuden haltijan aseman jär
jestämiseen samoja säännöksiä kuin uusjaossa. 

146 §. Pykälässä on teknisluonteinen kiinteis
töjaotusta koskeva säännös siitä, että jako 
toteutetaan liittämällä erotettua osuutta vas
taava alue asianomaiseen osakaskiinteistöön tai 
muodostamaila erityisestä syystä eri kiinteis
töksi. Erityisenä syynä voi olla se, että osak
kaalle jaossa tullut alue muodostaa laajuutensa 
vuoksi erillisen käyttöyksikön. 

147 §. Kiinteistöön kuuluva yhteisalueosuus 
vastaa omalta osaltaan kiinteistöön kohdistu
vista kiinnityksistä. Tässä lakiehdotuksessa eh
dotetaan luovuttavaksi kiinteistöön kohdistu
van kiinnitysvastuun jakamisesta toimituksessa 
muodostettujen tai ulottuvuudeltaan muutettu
jen kiinteistöjen kesken murto-osaperiaatteen 
mukaisesti. Toisaalta lakiehdotuksessa on 
omaksuttu kiinnitysten laajenemisperiaate ja 
kiinnitysvastuusta vapautumisen periaate siten, 
että aluetta tai osuutta, joka siirretään toiseen 
kiinteistöön, tulevat koskemaan vastaanotta
vaan kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset ja 
että siirretty alue tai osuus vapautuu sitä 
rasittavista aikaisemmista kiinnityksistä. Pykä
lään onkin otettu kiinnitysten laajenemisperi
aatteen ja kiinnitysvastuusta vapautumisperi
aatteen mukaiset säännökset panttioikeuksien 
järjestymisestä siirrettäessä alue tai osuus kiin
teistöstä toiseen. 

Yleensä yhteisalueosuuden arvo on niin vä
häinen, ettei sillä ole merkitystä kiinteistön 
panttivastuun kannalta. Tarvittaessa panttioi
keuden haltijan asema voidaan turvata 205 §:n 
2 momentin mukaisella talletusmenettelyllä. 

Erityiset etuudet 

148 ja 149 §. Kuten lukukohtaisissa peruste
luissa todettiin, uusien erityisten etuu ksien pe
rustamiseen ei ole tarvetta. Ne tarpeet, joita 
varten aikanaan erityiset etuudet on perustettu, 
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voidaan tyydyttää muulla tavoin, kuten perus
tamalla rasite tai muodostamaila yhteinen alue. 
Pykäliin onkin otettu säännökset olemassa 
olevien jaettavaan alueeseen kohdistuvien eri
tyisten etuuksien järjestelemisestä jaon yhtey
dessä sekä erityisten etuuksien lakkauttamises
ta. Säännökset vastaavat voimassa olevan ja
kolain säännöksiä. 

Erinäisiä säännöksiä 

150 §. Halkomisessa on tilojen ulottuvuus 
pyrittävä muodostamaan mahdollisimman tar
koituksenmukaiseksi joka suhteessa. Näin ollen 
tiloille tulisi antaa osuuksia vain sellaisiin 
yhteisiin maa-alueisiin ja erityisiin etuuksiin, 
jotka ovat tilojen käytön kannalta tarkoituk
senmukaisia. Erityisesti tulisi välttää tarpeeton
ta yhteisalueosuuksien ja yhteisiä erityisiä 
etuuksia koskevien osuuksien jakamista, jotta 
osuudet eivät tulisi liian vähäisiksi taloudellisen 
käytön kannalta. Pykälän 1 momenttiin on 
otettu tätä tarkoittavat, voimassa olevan lain 
mukaiset säännökset. 

Määräalan luovutuskirjassa on sovittava kai
kesta siitä, mitä luovutus käsittää. Tämä kos
kee myös osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiä 
etuuksia. Määräalasta muodostettava kiinteistö 
saa osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin 
etuuksiin vain, jos luovutuksessa on tästä 
sovittu. Käytännössä esiintyy luovutuskirjoissa 
usein puutteellisuuksia siinä suhteessa, ettei 
luovutetun osuuden suuruutta ole luovutuskir
jassa mainittu. Tällaisten tapausten varalta on 
2 momenttiin otettu säännös siitä, että osuus 
jaetaan lohkokiinteistön ja kantakiinteistön 
kesken maapinta-alojen suhteessa, jollei erityi
sestä syystä ole tarpeen käyttää muuta koh
tuullista perustetta. Maapinta-alojen suhteessa 
jakaminen vastaa yleensä sitä, miten asian
osaiset ovat tarkoittaneet osuuksien jakautu
van. Erityisenä syynä poiketa maapinta-alojen 
mukaisesta jaosta voisi olla esimerkiksi se, että 
tiluslajien erilaisuuden vuoksi muodostettujen 
kiinteistöjen arvojen suhde poikkeaa huomat
tavasti maapinta-alojen mukaisesta suhteesta. 
Niin sanottu säästömanttaaliosuus jäisi kuiten
kin aina kantatilalle, jolleivät asianosaiset myös 
tämän jakaantumisesta ole nimenomaisesti so
pineet. Tällaista säästömanttaaliosuutta muo
dostuu kiinteistölle siten, että lohkomisessa 
kantakiinteistö saa emäkiinteistölle kuuluvat 
yhteisalueosuudet kokonaan. Samoin kiinteis-

töllä voi olla säästömanttaaliosuutta sen joh
dosta, että halkomisessa se on saanut yhteis
alueosuuksia enemmän kuin sille jakoperusteen 
mukaan olisi kuulunut taikka sen johdosta, 
että kiinteistöön on liitetty luovutuksen kautta 
hankittua yhteisalueosuutta. Ehdotetut sään
nökset vastaavat asiallisesti voimassa olevia 
säännöksiä. 

151 §. Osuus yhteiseen erityiseen etuuteen 
voidaan luovuttaa kuten osuus yhteiseen 
alueeseenkin. Asiallisesti ottaen luovutukset 
ovat täysin rinnasteisia. 

Osuus erityiseen etuuteen ja yksityinen eri
tyinen etuus on tarkoitettu kiinteistöön liitty
väksi oikeudeksi siten, ettei tällainen osuus tai 
etuus voisi yksinomaisesti muodostaa kiinteis
töä. Tämän vuoksi edellytetään, että luovutettu 
osuus erityiseen etuuteen ja yksityinen erityinen 
etuus siirretään luovutuksensaajan omistamaan 
kiinteistöön. Kiinteistöjaotuksen siirtäminen 
voidaan toteuttaa samoin kuin yhteisalueosuu
den siirtäminen, minkä vuoksi siirtämisessä 
ehdotetaan sovellettavaksi yhteisalueosuuden 
siirtämistä koskevia säännöksiä. 

Lakiehdotuksen 45 §:n 3 momentin mukaan 
yleisellä alueella ei voi olla osuutta yhteisiin 
alueisiin tai erityisiin etuuksiin. Jos kiinteistön 
koko alue muodostetaan yleiseksi alueeksi, siitä 
seuraa, että aikaisemmasta kiinteistöstä jää 
jäljelle siihen kuuluvat osuudet yhteisiin aluei
siin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä yksityi
set erityiset etuudet. Samoin pakkolunastami
nen taikka tie- tai liitännäisalueeksi muodosta
minen voidaan toimeenpanna siten, että se 
käsittää kiinteistön koko alueen, mutta ei 
muita kiinteistön ulottuvuuden osia. Edelleen 
kiinteistön kaikki tilukset voivat tulla liitetyiksi 
muodostettavaan tai ennestään olevaan yhteis
metsään. Tämän vuoksi 2 momenttiin on otettu 
selventävä säännös siitä, että osuus tai etuus, 
joka on kiinteistöstä jäänyt jäljelle, kun sen 
koko alue on muodostettu yleiseksi alueeksi, 
pakkolunastusalueeksi taikka tie- tai liitännäis
alueeksi taikka liitetty yhteismetsään, muodos
taa jäljelle jäävän kiinteistön. Tämä erityista
paus muodostaa myös poikkeuksen siitä edellä 
sanotusta pääsäännöstä, ettei osuus erityiseen 
etuuteen tai yksityinen erityinen etuus voi 
yksinään muodostaa kiinteistöä. 

152 §. Kiinteistöjärjestelmän ja kiinteistöre
kisterin pitämisen selvyyden kannalta on tar
peen kiinteistötoimituksessa todeta kunkin 
kiinteistön saarnat osuudet yhteisiin alueisiin ja 
erityisiin etuuksiin sekä yksityiset erityiset etuu-
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det samoin kuin kunkin kiinteistön osuuksien 
suuruus. Pykälään onkin otettu näiden selvit
tämistä ja toteamista koskeva säännös. 

153 §. Kuten lukukohtaisissa perusteluissa 
todettiin, tämän luvun säännökset tulisivat 
sovellettaviksi yhteismetsään vain, jos niin on 
erikseen säädetty. Pykälään on otettu tätä 
koskeva säännös. Lisäksi pykälään on otettu 
viittaussäännös 152 §:n soveltamisesta. Tämän 
mukaisesti kiinteistötoimituksessa on todettava 
yhteismetsäosuuksien jakaantuminen muodos
tettujen kiinteistöjen kesken vastaavalla tavalla 
kuin muidenkin yhteisalueosuuksien. 

14 luku. Rasitteet 

Lukuun sisältyvät rasitteita koskevat sään
nökset. Rasitteena tarkoitetaan sellaista kiin
teistöön kohdistuvaa käyttöoikeutta, jolla py
ritään ensi sijassa edistämään oikeutetun kiin
teistön tarkoituksenmukaista käyttöä ja joka 
on perustettu tai perustetaan kiinteistönmuo
dostusta koskevan lainsäädännön nojalla. 

Nykyisin rasitteita koskevat säännökset sisäl
tyvät jakolakiin ja kaavoitusalueiden jakola
kiin. Kaavoitusalueiden jakolain 6 luvun sään
nöksiä sovelletaan kaupungin korttelialueilla ja 
yleisillä alueilla, ja muilla alueilla sovelletaan 
jakolain 17 ja 30 luvun sekä kaavoitusalueiden 
jakolain 2 luvun säännöksiä. 

Jakolain 16 luvussa säädetään keskeisistä 
rasitetyypeistä sekä rasitteiden perustamisesta 
jakotoimitusten yhteydessä. Jakolain 30 luvus
sa säädetään puolestaan rasitteiden perustami
sesta, poistamisesta ja siirtämisestä erillisessä 
rasitetoimituksessa. Edelleen kaavoitusalueiden 
jakolain 2 luvussa säädetään sellaisista rasitteis
ta, jotka jakolaissa mainittujen rasitteiden li
säksi voidaan perustaa asemakaava-alueella 
maalaiskunnassa taikka rakennuskaava- tai 
rantakaava-alueella. Kaiken kaikkiaan voidaan 
todeta, että rasitteita koskevat säännökset ovat 
nykyisin hajanaiset. Ne ovat myös osittain 
päällekkäisiä. Toisaalta nykyisissä säännöksis
sä ei ole riittävästi otettu huomioon olosuhtei
den muutoksista johtuvia vaatimuksia rasittei
den muuttamiseen. 

Lakiehdotuksessa koottaisiin samaan lukuun 
rasitteita koskevat säännökset. Säännökset oli
sivat eräin poikkeuksin asialliselta sisällöltään 
yhteneväiset siitä riippumatta, suoritetaanko 

rasitteeseen kohdistuva toimenpide erillisessä 
kiinteistötoimituksessa vai toisen toimituksen 
yhteydessä. 

Kuten edellä todettiin, kaupunkien asema
kaava-alueita koskevat nykyisin eri säännökset 
kuin muiden kuntien asemakaava-alueita. Tä
mä koskee sekä rasitetyyppejä että kunnan 
hyväksi perustettavia rasitteita. Alueellista 
eroavuutta on myös siinä suhteessa, että mah
dollisuus eri tyyppisten rasitteiden perustami
seen riippuu osittain siitä, onko kysymys yksi
tyiskohtaisesti kaavoitetusta alueesta vai kaa
voittamattomasta alueesta. 

Kuntamuodoista ja alueellisista eroista joh
tuvat eroavuudet säännöksissä ovat käytännön 
tarpeiden vastaisia. Ehdotuksessa onkin lähdet
ty siitä, että kaikilla alueilla voitaisiin perustaa 
samanlaisia rasitteita. Rasite perustettaisiin 
edelleen pääsääntöisesti edistämään oikeutetun 
kiinteistön käyttämistä. Rasiteoikeus voitaisiin 
perustaa myös kuntaa varten. Viimeksi mainit
tua mahdollisuutta laajennettaisiin siten, että 
sellaiset rasitteet, jotka voimassa olevien sään
nösten mukaan voidaan perustaa asemakaava
alueella kaupunkia varten, voitaisiin asemakaa
va- tai rakennuskaava-alueella perustaa myös 
muuta kuntaa varten. 

Maankäytön muuttuminen ja uusien teiden 
rakentaminen aiheuttavat usein olosuhteissa 
sellaisia muutoksia, että kiinteistön tarkoituk
senmukaiseksi käyttämiseksi rasitteita olisi 
muutettava. Samoin rasitteen käytössä tapah
tuvat muutokset saattavat lisätä merkittävästi 
rasitteen rasittavuutta ja aiheuttaa näin rasite
tun kiinteistön kannalta rasiteoikeuden tarkis
tamisen tarvetta. Lakiehdotuksessa lähdetään
kin siitä, että olosuhteiden m11uttuminen ja 
rasitteen rasittavuus voitaisiin nykyistä parem
min ottaa huomioon ja tällöin tarvittaessa 
muuttaa tai lakkauttaa rasite. Olosuhteiden 
ennalta nähtävissä olevien muutosten huo
mioon ottamiseksi määräaikaisten rasitteiden 
perustaruismahdollisuuksia ehdotetaan lisättä
väksi. 

Useasti rasitteen käyttäminen edellyttää tien 
tekemistä, laiturin tai muun rakennelman ra
kentamista taikka rasitealueen muuta kuntoon
panoa. Samoin rasitealue vaatii monesti kun
nossapitotoimenpiteitä. Jos samaan rasitteeseen 
on oikeus usealla kiinteistöllä, toimenpiteet 
edellyttävät kiinteistöjen omistajien yhteistoi
mintaa. Sen varalta, että kiinteistöjen omistajat 
eivät sovi toimenpiteiden suorittamisesta, ei 
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nykyisessä laissa ole säännöksiä. Lakiin ehdo
tetaan otettavaksi asiasta säännökset. 

154 §. Pykälässä säädettäisiin niistä rasitetyy
peistä, joita ehdotetun lain mukaan voitaisiin 
perustaa. Luettelo on tarkoitettu tyhjentäväksi. 
Näin ollen rasitteisiin sovellettaisiin tyyppipak
koperiaatetta samoin kuin nykyisin. 

Ehdotetut rasitetyypit vastaavat eräin poik
keuksin niitä rasitetyyppejä, jotka nykyään 
voidaan perustaa jakolain tai kaavoitus- aluei
den jakolain säännösten nojalla. Oikeus veden 
patoamiseen on käytännössä osoittautunut tar
peettomaksi, minkä vuoksi tällaista rasitetyyp
piä ei ole sisällytetty luetteloon. Veden patoa
mista koskevat oikeudet voidaan käsitellä ve
silain mukaisessa järjestyksessä, mihin ne luon
teensa puolesta paremmin soveltuvatkin. Uu
deksi rasitetyypiksi ehdotetaan oikeutta uima
paikkaan. Jätehuollon kehittämiseksi ehdote
taan uudeksi rasitetyypiksi oikeutta jätteiden 
kokoaruispaikan sijoittamiseen ja käyttämiseen. 

Kulkuyhteyksien järjestäminen on nimen
omaisesti säännelty yksityistielaissa. Myös la
kiehdotuksen mukaan kulkuyhteyden järjestä
minen tapahtuisi yksityistielain mukaisesti. 
Poikkeuksena olisivat asemakaava- ja raken
nuskaava-alueet, joille kulkuyhteyksien järjes
täminen rasitteen avulla olisi mahdollista. Tätä 
koskeva säännös on otettu 1 momentin 9 
kohdaksi. Muilta osin kulkuyhteyksien järjes
tämisestä säädetään 156 §:ssä. 

Toisinaan jo rasitteen perustamisvaiheessa 
on tiedossa sellainen olosuhteiden muutos, ku
ten kunnallisen viemärin tai rakennuskaavatien 
rakentaminen, jonka seurauksena rasitteen pe
rustaminen on tarpeen vain määräaikaisena. 
Pysyvän rasitteen perustaminen on tällöin tar
peetonta ja aiheuttaisi myöhemmin vain rasit
teen lakkauttamista varten pidettävän toimi
tuksen. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaankin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan rasite voi
taisiin perustaa myös määräaikaisena siten, että 
toimituksessa määrättäisiin se ajankohta, johon 
saakka perustettu rasite on voimassa, tai jos on 
tarpeen, toimituksessa voitaisiin myös määrätä 
se tapahtuma, jonka johdosta määräaikainen 
rasite lakkaa ennen määräajan päättymistä. 
Käytännössä rasite tulee usein tarpeettomaksi 
jonkin tietyn tapahtuman vuoksi, josta tapah
tumasta ei kuitenkaan saada aina tietoa tai 
ilmoitusta kiinteistörekisterin pitäjälle. Ehdote
tun säännöksen mukaan määräajan päättymi
sen jälkeen rasite voitaisiin poistaa kiinteistö
rekisteristä. 

8 340791J 

Rakennusrasitteen varsinaisena kohteena on 
rakennus. Näitä rasitteita koskevat säännökset 
ja määräykset sisältyvät nykyään rakennusla
kiin ja -asetukseen (266/59) sekä rakennusjär
jestyksiin. Pykälän 3 momenttiin on otettu 
selventävä viittaussäännös siitä, ettei kiinteis
tönmuodostamislain säännöksiä sovelleta ra
kennusrasitteisiin. 

155 §. Kaavoitusalueiden jakolain mukaan 
sellaiset rasitteet, jotka vastaavat 154 §:n 1 
momentin 1-4, 7 ja 9 kohdassa tarkoitettuia 
rasitteita sekä 5 kohdassa tarkoitettua autojen 
pysäköimispaikkarasitetta, voidaan perustaa 
nykyään kaupungin asemakaava-alueella myös 
kaupunkia varten. Lukukohtaisissa perusteluis
sa sanotun mukaisesti ehdotetaan säädettäväksi 
että mainitut rasitteet voitaisiin kuntamuodosta 
riippumatta perustaa kuntaa varten asemakaa
va- ja rakennuskaava-alueella. 

156 §. Pykälässä ovat rasitteiden perustami
sen edellytyksiä ja kulkuyhteyksien järjestämis
tä koskevat säännökset. 

Pääsääntöisesti rasitteen perustamisen edelly
tykset olisivat riippumattomia siitä, peruste
taanko rasite erillisessä toimituksessa vai muun 
kiinteistötoimituksen yhteydessä. Edellytyksenä 
rasitteen perustamiselle olisi, että rasitetun ja 
oikeutetun kiinteistön omistajat taikka kunta ja 
kiinteistön omistaja, milloin rasite voidaan 
perustaa kuntaa varten, siitä sopivat ja rasite 
on kiinteistölle tai kunnalle tarpeellinen eikä 
siitä aiheudu rasitetulle rekisteriyksikölle huo
mattavaa haittaa. Nämä edellytykset ovat sa
mat kuin nykyiset edellytykset siinä tapaukses
sa, että rasite perustetaan erillisessä rasitetoi
mituksessa. Jos uusi rasite kohdistuisi aluee
seen, johon jo ennestään kohdistuu rasite, 
ehdotetaan lisäedellytykseksi, ettei rasitteen pe
rustamisesta saa aiheutua huomattavaa haittaa 
myöskään aikaisemmalle rasitteen haltijalle. 
Tämä turvaisi aikaisemman rasiteoikeuden hal
tijan aseman. 

Kuten edellä on todettu, edellytyksenä rasit
teen perustamiselle olisi, että asianosaiset siitä 
sopivat. Muutamat kiinteistötoimitukset kui
tenkin merkitsevät niin perusteellista muutosta 
vallitsevaan kiinteistöjaotukseen tai kiinteistö
jen ulottuvuuteen, että niissä voi olla tarpeen 
toimituksen suorittamiseksi tarkoituksenmu
kaisella tavalla perustaa tietyn tyyppisiä rasit
teita, vaikka asianosaiset eivät siitä sovikaan. 
Näitä toimituksia ovat jakotoimitukset, pakol
linen tilusvaihto, alueen siirtäminen sekä uus
jako ja rakennusmaan järjestely. Tämän vuoksi 
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ehdotetaan, että mainituissa toimituksissa voi
taisiin perustaa ilman asianosaisten suostumus
ta rasitteita (pakkorasitteet). 

Kaikkien 154 §:ssä lueteltujen rasitteiden pe
rustamista pakkorasitteena ei mainituissakaan 
toimituksissa voida pitää kohtuullisena rasite
tun kiinteistön omistajan kannalta. Niinpä 
154 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitet
tujen rasitteiden, joiden rasittavuus on muiden 
rasitteiden rasittavuutta suurempi, perustami
nen edellyttäisikin ehdotuksen mukaan aina 
asianosaisten sopimusta. 

Tarpeet, joita varten 154 §:n 1 momentin 
1-3 ja 9 kohdassa tarkoitetut rasitteet on 
tarkoitettu perustettavaksi, tyydytetään yleensä 
asemakaava- ja rakennuskaava-alueella kunnan 
toimesta rakennettavilla kunnallisteknisillä ra
kenteilla. Niinpä talousveden saamista ja jäte
veden johtamista varten on kiinteistöille yleen
sä järjestetty liittymismahdollisuus kunnalliseen 
vesi- ja viemäriverkostoon. Samoin kulkuyhte
ys tontilta tai rakennuspaikalta on yleensä 
suoraan kadulle tai rakennuskaavatielle. 

Kaavan toteuttaminen kunnallisteknisten 
töiden osalta saattaa viivästyä. Tällöin tonttien 
tai rakennuspaikkojen käyttöön ottaminen ei 
ole mahdollista ilman, että talousveden saanti, 
viemäröinti tai kulkuyhteyksien järjestäminen 
tapahtuu väliaikaisesti rasitteiden avulla. 
Maasto-olosuhteista saattaa johtua, että tontin 
tai rakennuspaikan kuivattaminen kohtuullisin 
kustannuksin on mahdollista vain johtamalla 
vesi toisen kiinteistön kautta. Tarkoituksenmu
kaisen tonttijaon tai rakennuspaikkajaon to
teuttamiseksi saattaa olla tärkeätä saada oikeus 
viemärijohdon sijoittamiseen naapurikiinteistön 
alueelle sekä oikeus kulkemiseen naapurikiin
teistön kautta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
puheena olevilla asemakaava- ja rakennuskaa
va-alueilla voitaisiin perustaa 154 §:n 1 momen
tin 1-3 ja 9 kohdassa tarkoitetut rasitteet 
ilman rasitetuo rekisteriyksikön omistajan 
suostumusta. Asiallisesti vastaavat säännökset 
sisältyvät kaupunkien asemakaava-alueiden 
osalta kaavoitusalueiden jakolain 85-88 §:ään. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si nimenomainen säännös siitä, että kiinteistö
toimituksessa on kullekin kiinteistölle ja pals
talle järjestettävä kulkuyhteys. 

157 §. Voimassa olevassa laissa ei rasitteen 
tarpeellisuuden, haitattomuuden ja kaavoituk
sellisten seikkojen lisäksi ole säännöksiä siitä, 
mitä rasitetta perustettaessa on otettava huo
mioon. 

Asemakaava- ja rakennuskaava-alueella on 
kaavassa osoitettu eri alueiden käyttötarkoi
tukset Rasitteen perustamisessa onkin otettava 
huomioon, ettei siihen perustuva alueen käyttö 
ole ristiriidassa kaavassa osoitetun alueen käyt
tötarkoituksen kanssa. 

Rasitteen perustamisessa tulisi ottaa huo
mioon erilaiset seikat, kuten rasitteen tarpeel
lisuus, rasitteen aiheuttamia haittoja ja vahin
koja, rasitteesta johtuvia korvauksia ja rasit
teen kuntoonpanokustannuksia. Perustamises
sa tulisi pyrkiä siihen, että nämä eri tekijät 
huomioon ottaen rasitteen tarkoitus saavute
taan mahdollisimman edullisesti. 

Rasitteen kuntoonpano ja siihen liittyvien 
rakenneimien rakentaminen sekä rasitteen 
käyttäminen voi aiheuttaa merkittäviä muutok
sia ympäristön olosuhteissa. Esimerkiksi rasit
teen sijoittamisella voidaan vaikuttaa rasittees
ta ympäristölle aiheutuvan haitan määrään. 
Rasitteen perustamisessa tulisikin huolehtia sii
tä, ettei rasitteesta aiheudu ympäristölle vältet
tävissä olevaa haittaa. 

Kun rasitteeseen liittyvä käyttö kohdistuu 
toisen omistamaan rekisteriyksikköön, rasitteen 
perustamisessa tulisi ottaa erityisesti huomioon 
myös se, että perustettavasta rasitteesta ja sen 
käyttämisestä ei aiheudu kenellekään suurem
paa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätön
tä. Edellä mainittuja seikkoja koskevat sään
nökset ehdotetaan otettavaksi 1 momenttiin. 

Voimassa olevasta laista puuttuvat nimen
omaiset säännökset siitä, miten muu lainsää
däntö on otettava huomioon rasitteita perus
tettaessa ja käytettäessä. Asian selkeyttämiseksi 
2 momenttiin ehdotetaan tästä otettavaksi 
säännökset. Rasitteesta saatava hyöty perustuu 
rasitetuo alueen käyttämiseen tiettyyn tarkoi
tukseen. Jos tällainen käyttö muun lain nojalla 
on kielletty, syntyisi rasite, jota ei voisi hyö
dyntää. Tämän vuoksi ehdotetaan, ettei rasitet
ta saa sanotunlaisissa tapauksissa perustaa. 
Useasti alueen käyttäminen vaatii erityisen 
lakiin perustuvan luvan, jonka myöntää jokin 
muu kuin maanmittausviranomainen. Esimerk
kinä voidaan mainita vesilain 9 ja 10 luvussa 
tarkoitetut luvat. Asianmukaista on, että lupa
asia ratkaistaan asianomaisten säädösten mu
kaisessa menettelyssä. Niinpä ehdotetaan sää
dettäväksi, ettei rasitteen perustaminen korvaa 
muun lainsäädännön mukaan mahdollisesti 
tarvittavaa lupaa. Näin ollen lainvoimaiseen
kaan rasitepäätökseen perustuva toiminta ei 
olisi muun lainsäädännön vastaisena sallittua. 
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Selvyyden vuoksi ehdotetaan kuitenkin säädet
täväksi, että rasitteena perustettu oikeus talo
usveden ottamiseen toisen kaivosta ei edellytä 
vesilain 9 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
omistajan suostumusta. 

158 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu tek
nisluonteinen säännös siitä, että perustettava 
rasite on toimituksessa sekä alueellisesti että 
sitä koskevien käytön ehtojen ja rajoitusten 
suhteen riittävästi yksilöitävä. 

Kuten lukukohtaisissa perusteluissa todet
tiin, nykyisessä laissa ei ole säännöksiä rasite
alueen ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennei
mien rakentamisesta ja muusta kuntoonpanos
ta eikä kunnossapidosta. Rasitealueiden kun
toonpano ja kunnossapito vaatii monessa ta
pauksessa rasitteeseen oikeutettujen yhteistoi
mintaa. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaankin 
otettavaksi säännökset rasitealueen kuntoonpa
non ja kunnossapidon järjestämisestä sekä 
näistä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten 
osittelusta. 

Lakiehdotuksen 155 §:n mukaan rasite voi
daan perustaa myös kuntaa varten. Tällöin 
kunta rasiteoikeuden haltijana ja rasitealueen 
käyttäjänä on täysin rinnastettavissa rasittee
seen oikeutetun kiinteistön omistajaan. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että kuntaan sovellettaisiin 
rasitealueen kuntoonpano- ja kunnossapitovel
vollisuuden osalta samoja säännöksiä kuin 
kiinteistön omistajaan. Pykälän 3 momenttiin 
on otettu tätä koskeva säännös. 

159 §. Kiinteistöjärjestelmän selvyys edellyt
tää, että toimituksissa, joissa rekisteriyksikön 
alue muuttuu, selvitetään myös ennestään ole
vat rasitteet ja annetaan niistä tarpeelliset 
määräykset. Nykyinen käytäntö, jonka mu
kaan jokainen jaettavasta tai lohottavasta kiin
teistöstä muodostettu kiinteistö yleensä saa 
oikeuden toimituksen kohteena olleelle kiinteis
tölle kuuluneeseen rasitteeseen, on johtanut 
tarpeetlomien rasiteoikeuksien syntymiseen ja 
joissakin tapauksissa kohtuuttamaan rasitteen 
rasittavuuden lisääntymiseen. Epäkohdan pois
tamiseksi ehdotetaan pykälään otettavaksi 
säännös, jonka mukaan kiinteistötoimitukses
sa, jossa muodostetaan uusia kiinteistöjä tai 
vaihdetaan tiluksia, on määrättävä aina kiin
teistö, jonka hyväksi entinen rasite tulee jää
mään. Lähtökohtana olisi tällöin, että rasite jää 
vain yhden muodostettavan kiinteistön hyväk
si. 

Entinen rasite saattaa olla tarpeellinen use
ammalle toimituksessa muodostetulle kiinteis-

tölle. Toisaalta rasitteen käyttäjien maarän 
lisääntyessä saattaa rasitteen rasittavuus lisään
tyä niin merkittävästi, että siitä aiheutuu jo 
huomattavaa haittaa rasitetulle rekisteriyksi
kölle. Näin ollen entisen rasitteen jättämisessä 
usean toimituksessa muodostetun kiinteistön 
hyväksi tulee itse asiassa harkittavaksi, voi
daanko muiden kuin yhden kiinteistön hyväksi 
rasite perustaa. Jos rasitteen perustamisen edel
lytykset ovat olemassa, ei ole estettä entisen 
rasitteen jättämiselle usean kiinteistön hyväksi, 
koska näiden kiinteistöjen hyväksi voitaisiin 
perustaa kokonaan uusi samantyyppinen rasite. 

Kiinteistöjärjestelmän selkeyden vuoksi eh
dotetaan lisäksi, että toimituksen kohteena 
olevaa aluetta koskeva rasite, joka on tarpee
ton, on poistettava toimituksessa. 

160 §. Pykälän säännökset koskevat rasitteen 
siirtämistä rasitetun kiinteistön alueella sekä 
rasiteoikeuden muuta muuttamista. 

Olosuhteiden muutokset, kuten uusien ra
kennushankkeiden toteuttaminen rasitetun re
kisteriyksikön alueella, voivat aiheuttaa tarvet
ta rasitteen siirtämiseen tai muuhun muuttami
seen. Jos asianosaiset sopivat siirtämisestä tai 
muuttamisesta eikä toimenpide vaikeuta ase
makaavan tai rakennuskaavan toteuttamista, 
voidaan näin menetellä. 

Rasitteen siirtäminen tai muuttaminen saat
taa olla tarpeen, vaikkeivät asianosaiset siitä 
sovi. Tämän vuoksi tulisi niitä tietyin edelly
tyksin voida suorittaa myös ilman sopimusta. 
Edellytykseksi rasitteen muuttamiselle ehdote
taan, että toimenpiteellä voidaan poistaa rasit
teesta aiheutuva haitta tai sitä vähentää eikä 
toimenpiteestä aiheudu oikeutetulle kiinteistölle 
huomattavaa haittaa. 

Rasitteeseen perustuva oikeus käyttää toisen 
aluetta voidaan siirtää eräissä tapauksissa myös 
muussa kuin tässä laissa säädetyssä järjestyk
sessä. Niinpä ojan siirtäminen toiseen paikkaan 
voi tapahtua vesilaissa säädetyssä järjestykses
sä. 

161 §. Voimassa olevan lain mukaan rasite 
voidaan poistaa, jos se on käynyt olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi tarpeettomaksi tai jos 
rasitteesta saatava hyöty ei ole oikeassa suh
teessa sen aiheuttamaan rasitukseen. Nämä 
edellytykset ovat sellaiset, ettei rasitetta voida 
aina poistaa silloinkaan, kun rasitteen rasitta
vuus on noussut niin suureksi, että vastaavaa 
uutta rasitetta ei voitaisi enää perustaa. Lop
putulos on rasitetun kiinteistön omistajan kan-
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nalta kohtuuton varsinkin, jos rasitteen mah
dollistama toiminta voidaan hoitaa muullakin 
tavoin. 

Oikeutetulle kiinteistölle välttämättömän ra
sitteen poistamisen ei kuitenkaan tulisi olla 
mahdollista, koska tällöin kiinteistön käytölle 
aiheutuva haitta olisi kohtuuton. Tällöin tulisi 
ensisijaisesti pyrkiä vähentämään rasitteesta 
aiheutuvaa haittaa 160 §:ssä tarkoitetuilla toi
menpiteillä. Toissijaisesti voitaisiin haitta pois
taa siten, että rasite lakkautetaan ja sen sijalle 
perustetaan muun rekisteriyksikön alueelle vas
taavanlainen rasite. Pykälän 1 momenttiin eh
dotetaan otettavaksi edellä tarkoitettuja seik
koja koskevat säännökset. 

Käytännössä voi syntyä sellainen tilanne, 
ettei mitään 1 momentissa tarkoitettua toimen
pidettä voida suorittaa ja siten vähentää rasit
teesta aiheutuvaa kohtuutonta haittaa. Esimer
kiksi 154 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoite
tun kulkemista varten tarpeellisen rasitteen 
kohdalla tilanne voi olla sellainen. Kun al
kuaan rasitteen perustamisen yhteydessä vahin
gosta ja haitasta määrätyn korvauksen suuruu
dessa ei ole voitu ottaa huomioon rasitteen 
käytön muuttumisesta johtuvaa rasittavuuden 
lisääntymistä, ei haitasta kärsivä ole myöskään 
saanut korvausta syntyneestä lisähaitasta. Kos
ka maksettu korvaus ei vastaa tällöin rasittees
ta aiheutuvaa haittaa, tulisi asian kohtuullistut
tamiseksi puheena olevissa tapauksissa voida 
määrätä lisäkorvausta. Tämän vuoksi 2 mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan rasitetun kiinteistön omistajalle on 
korvattava rasitteen käytön muuttumisesta joh
tuva lisähaitta, jos se on kohtuuton eikä 
haittaa voida poistaa rasiteoikeutta järjestele
mällä. Korvaus olisi sen maksettava, jonka 
käytöstä lisähaitta johtuu. 

162 §. Pykälässä ovat säännökset rasitteen 
perustamisen johdosta suoritettavista korvauk
sista. Voimassa olevan lain mukaan toimitus
lajista riippuen toimitukseen osallisten tilojen 
kesken perustetusta rasitteesta aiheutuva vahin
ko tai haitta on korvattava maa- tai vesialuee
na taikka rahana. Vahingon tai haitan korvaa
minen maa- tai vesialueena on käytännössä 
osoittautunut vaikeasti toteutettavaksi. Tällais
ta korvaustapaa ei ole tarkoituksenmukaista 
pyrkiä enää soveltamaan. Niinpä ehdotetaan, 
että rasitteen perustamisesta aiheutuvat mene
tykset korvattaisiin yksinomaan rahalla. 

Rasitteen perustamisesta aiheutuvista mene
tyksistä ei kuitenkaan maksettaisi korvausta 

silloin, kun lohkokiinteistön hyväksi peruste
taan kulkuyhteyttä varten tarpeellinen rasite 
kantakiinteistön alueelle, jollei korvauksen 
maksamiseen ole erityistä syytä. Erityisenä 
syynä korvauksen määräämiselle olisi esimer
kiksi se, että kulkuyhteys jouduttaisiin järjestä
mään olennaisesti toisella tavalla kuin määrä
alan luovutuksen yhteydessä on sovittu ja tästä 
aiheutuisi kantakiinteistölle merkittävä rasituk
sen lisääntyminen. Kun tällaista käytäntöä on 
pidettävä vakiintuneena, ehdotetaan pykälään 
otettavaksi voimassa olevaa säännöstä asialli
sesti vastaava säännös. Tämä säännös on kor
vausta koskeva poikkeussäännös. Muutoin tie
rasitteen perustamisesta suoritettavaan korva
ukseen sovelletaan yksityistielakia. 

Edellä 159 §:n 2 momentissa olevan säännök
sen mukaan ennestään olevan rasitteen käyttä
miseen oikeutettujen määrää voidaan tietyin 
edellytyksin lisätä antamalla rasitteeseen oikeus 
usealle kiinteistölle. Tästä saattaa aiheutua 
rasitteen rasittavuuden lisääntymistä. Pykälään 
onkin otettu tämän vuoksi säännös rasitteen 
rasittavuuden lisääntymisestä aiheutuvan lisä
korvauksen suorittamisesta. 

163 §. Lakiehdotuksen 156 §:n 3 momentissa 
ehdotetaan, että kulkuyhteyttä varten tarvitta
va oikeus järjestettäisiin yksityistielain säännös
ten mukaan. Kun tieyhteyden järjestäminen 
tapahtuu jakotoimituksessa, tiestä voivat hyö
tyä joko kaikki osakkaat tai osa heistä. Jos tie 
hyödyttää kaikkia osakkaita, voidaan tässä 
erityistapauksessa korvausten suhteen menetel
lä siten ettei rahakorvausta suoritetakaan tie
alueen luovuttamisesta, vaan rahakorvauksen 
sijasta kunkin osakkaan osuudeksi luetaan 
jakoperusteen mukainen osa tieoikeutta varten 
tarvittavien tilusten jyvitysarvosta. Varsinkin 
isoissa jakotoimituksissa tämä menettely on 
käytännöllinen. Pykälään ehdotetaankin otet
tavaksi tätä tarkoittava säännös. 

164 §. Pykälässä ovat säännökset rasitteen 
poistamisen sekä siirtämisen ja muun muutta
misen johdosta suoritettavista korvauksista. 
Jos sanotuista toimenpiteistä aiheutuu rasiteoi
keuden haltijalle menetyksiä, tulee toimenpi
teestä hyötyvän nämä menetykset hänelle kor
vata. Korvausta määritettäessä olisi otettava 
huomioon sekä toimenpiteestä johtuvat mene
tykset että siitä aiheutuva hyöty. Tällöin tulisi 
korvatuksi todellinen vahinko täysimääräisenä. 

165 §. Pykälän 1 momentissa on menettelyä 
koskeva säännös siitä, että tässä luvussa tar-



1994 vp - HE 227 61 

koitettua rasitetta koskeva toimenpide voidaan 
käsitellä erillisessä rasitetoimituksessa tai muun 
kiinteistötoimituksen yhteydessä. 

Ehdotuksen 156 §:n 3 momentin mukaan 
kulkuyhteyden järjestämistä tarkoittava asia 
käsitellään yksityistielain mukaisessa järjestyk
sessä. Tarkoituksenmukaista on, että pääsään
töisesti samassa järjestyksessä käsitellään myös 
yksityistielain mukaisen oikeuden poistaminen 
sekä siirtäminen ja muu muuttaminen. Tästä 
pääsäännöstä ehdotetaan tehtäväksi kaksi 
poikkeusta. Asemakaava-alueen tonttijako
alueella voitaisiin käsitellä yksityistielain mu
kaisen oikeuden poistaminen, siirtäminen ja 
muuttaminen rasitetoimituksessa. Toimenpi
teen voisi tällöin suorittaa kiinteistöinsinööri. 
Toisena poikkeuksena olisi se, että jos yksityis
tielain mukaista oikeutta koskeva asia tulee 
esille sellaisessa rasitetoimituksessa, jossa käsi
tellään 154 §:n 1 momentissa tarkoitettua rasi
tetta koskevaa asiaa, voidaan siinä yhteydessä 
käsitellä myös kyseisen yksityistielain mukai
nen asia. Tältä osin säännös vastaa voimassa 
olevan lain säännöstä. 

166 §. Pykälässä ovat säännökset siitä, ketkä 
ovat oikeutettuja saamaan rasitetoimituksen 
vireille. Pääsääntöisesti tämä oikeus olisi sen 
rekisteriyksikön omistajalla, jota toimitus kos
kee. Kun kunta voi olla rasiteoikeuden haltija, 
ehdotetaan, että rekisteriyksikön omistajan 
ohella myös kunta voisi hakea toimitusta sil
loin, kun kysymys on kuntaa varten perustet
tavasta tai perustetusta rasitteesta. 

167 §. Pykälässä ovat säännökset rasitetoimi
tuksen toimituskustannusten jakamisesta asian
osaisten maksettaviksi. Jakoperusteena olisi 
kunkin asianosaisen toimituksesta saama hyöty 
tai muu kohtuullinen peruste siinä tapauksessa, 
että toimituksesta on hyötyä muullekin kuin 
hakijalle. Muussa tapauksessa toimituskustan
nukset on hakijan maksettava. 

15 luku. Toimitusmenettely 

Luvussa ovat kaikille toimituksille yhteiset 
toimitusmenettelyä koskevat säännökset. Toi
mitusmenettelyä koskevien säännösten tarkoi
tuksena on ohjata toimituksen suorittamista 
siten, että toimituksessa noudatetaan ennalta 
määrättyä menettelyä. Asianosaisten kannalta 
tämä luo oikeusvarmuutta. Kiinteistöjärjestel
män ylläpidon kannalta säännellyn menettelyn 
noudattaminen ehkäisee virheiden syntymistä 
ja edistää kiinteistöjärjestelmän yhtenäisyyttä. 

Lakiehdotuksessa on lähtökohtana ollut se, 
että kiinteistötoimituksissa noudatetaan toimi
tuslajista riippumatta mahdollisimman yhte
näistä menettelyä. Niinpä lukuun sisältyvät 
säännökset ovat vähäisin poikkeuksin kaikille 
toimituksille yhteisiä ja ne koskevat muun 
muassa tiedottamista, toimituskokousta, toimi
tuskokouksessa käsiteltävien asioiden ratkaise
mista, toimituksen peruuttamista, raukeamista 
ja sikseen jättämistä, toimituksessa tehtäviä 
maastotöitä ja toimituksen lopputoimenpiteitä. 
Edelleen lukuun sisältyvät toimituksen rekiste
röimistä koskevat säännökset. Myös jyvityksen 
ja muun arvioinnin suorittamista samoin kuin 
korvauksien määräämistä koskevat säännökset 
ovat toimituksille yhteisiä sikäli kuin toimituk
sessa sen laatu huomioon ottaen, on kyseisten 
toimenpiteiden suorittaminen tarpeen. 

Tiedottamista koskevat säännökset vastaavat 
pääosin säännönmukaisen tiedottamisen osalta 
voimassa olevan lain säännöksiä. 

Toimitusmenettelyn osalta lakiehdotuksessa 
on omaksuttu se periaate, että toimituksessa 
esille tulevat asiat käsitellään ja ratkaistaan 
toimituskokouksessa. Asianosaisten kannalta 
katsottuna kokousmenettely antaa heille mah
dollisuuden suulliseen asioiden esittämiseen ja 
välittömään toimituksessa käsiteltävien asioi
den seuraamiseen. Niin sanotulla kokouksetto
malla toimitusmenetelyllä ei saataisi aikaan 
sanottavia kustannussäästöjä, minkä ohella tä
mä menettely olisi asianosaisten kannalta mer
kittävästi hankalampi ja siten palveluperiaat
teen vastainen. 

Asianosaisia palveltaisiin myös siinä suhtees
sa, että toimitus suoritettaisiin niin sanotun 
täyden palvelun periaatteella. Tällä tarkoite
taan sitä, ettei asianosaisen tarvitse suorittaa 
toimitushakemuksen jättämisen jälkeen mitään 
toimenpiteitä eikä myötävaikuttaa millään ta
voin toimituksen etenemiseen, jollei hän sitä 
itse halua, vaan toimitusinsinööri huolehtii 
kaikista toimituksen suorittamiseen liittyvistä 
tehtävien ja hankintojen suorittamisesta. 

Jyvityksen ja muun arvioinnin osalta ehdo
tetaan käyttöön otettavaksi kaikki nykyiset 
johtavat arviointiperiaatteet. Niinpä jyvitys 
voisi perustua paitsi tiluksen kestävään tuot
toon myös tiluksen kauppa-arvoon tai tuotto
arvoon. Korvauksen määräämisperusteena voi
si olla arvioitavan omaisuuden kauppa-arvo, 
tuottoarvo taikka omaisuuteen pannut kustan
nukset. Tältä osin säännökset olisivat yhden-
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mukaiset lunastuslain korvauksen määrittämis
tä koskevien säännösten kanssa. 

Tiedottaminen 

168-170 §. Pykäliin sisältyvät säännökset 
toimituksen aloittamista koskevasta tiedottami
sesta. 

Tiedottamisen tarkoituksena on, että kaikki 
asianosaiset ja muut puhevallan käyttäjät saa
vat tiedon toimitusta varten pidettävistä koko
uksista. 

Eri tiedottamistavoista henkilökohtainen tie
dottaminen on tehokkainta. Niinpä lakiehdo
tukseen onkin otettu ensisijaiseksi tiedottamis
tavaksi kutsukirjeen lähettäminen kaikille 
asianosaisille. Kutsukirje lähetettäisiin myös 
asianomaiselle kunnalle toimituksista, jotka 
suoritetaan taaja-asutukseen käytetyllä alueel
la, yleiskaava-, asemakaava-, rakennuskaava
tai rantakaava-alueelia taikka alueella, jolla on 
voimassa rakennuskielto asema- tai rakennus
kaavan laatimista varten taikka jolle rantakaa
van laatiminen on rakennuslain 123 a §:n mu
kaan tarpeen. Ehdotuksen 17 §:n mukaan kun
nalla olisi oikeus käyttää puhevaltaa mainituil
la alueilla suoritettavissa kiinteistötoimituksis
sa. 

Yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen ja 
alueiden sekä yhteisten alueiden osalta tiedot
tamistarve riippuu oleellisesti toimituksen luon
teesta. Jos kysymys on asianomaisen kiinteis
tön tai alueen halkomisesta tai jakamisesta, on 
tärkeää, että jokainen osaomistaja tai osakas 
saa tiedon toimituksesta ja voi täten valvoa 
etuaan. Tämän vuoksi mainituista toimituksis
ta tiedotettaisiin erikseen kaikille yhteisomista
jille ja osakkaille. Muiden toimitusten osalta 
voidaan pitää riittävänä, että kutsukirje toimi
tetaan jollekin yhteisomistajista tai yhteisen 
alueen osalta yhteisaluelain mukaisesti osakas
kunnalle. Tiedotuksen saajan asiana on tällöin 
järjestää edunvalvonta asianomaisen kiinteis
tön tai alueen osalta. 

Vaikka nykyään kiinteistöjen ja alueiden 
omistajat ja heidän osoitetietonsa voidaan mel
ko tarkoin selvittää, varsinkin laajoissa toimi
tuksissa tämä ei kuitenkaan aina ole mahdol
lista. Lisäksi eräissä toimituksissa, kuten 
101 §:n 2 momentissa tarkoitetussa kiinteistön
määrityksessä, ei voida toimituksen tiedotus
vaiheessa vielä tietää, keiden kaikkien oikeutta 
toimitus voi koskea. Kun tällaisissakin tapauk-

sissa toimitus on voitava suorittaa ja suoritet
tavasta toimituksesta on pyrittävä tiedotta
maan kaikille asianosaisille, ehdotetaan säädet
täväksi, että kyseisissä tapauksissa toimitus 
katsotaan asianmukaisesti tiedotetuksi, kun 
tunnetuille asianasaisille lähetettyjen kirjeiden 
lisäksi toimituksen aloittamisesta tiedotetaan 
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomaleh
dessä. 

Käytännössä syntyy tilanteita, jolloin toimi
tuksen kestäessä havaitaan, ettei jollekin asian
osaiselle ole tiedotettu toimituksesta edellä tar
koitetulla tavalla. Tämän vuoksi lakiin ehdote
taan otettavaksi säännös siitä, että toimitukses
sa on pidettävä jatkokokous, josta asianosai
selle tiedotetaan kuten toimituksen aloittami
sesta. Tällä tavoin varataan kaikille 
asianasaisille mahdollisuus etujensa valvomi
seen. 

Kun tiedottamista koskevien säännösten tar
koituksena on järjestää tiedon saaminen toimi
tuksesta asianasaisille ja varata heille mahdol
lisuus etujensa valvomiseen, ei säännösten mu
kainen tiedottaminen ole tarpeellista, jos kaikki 
asianosaiset suostuvat siihen, että toimitus voi
daan suorittaa muutoinkin. Samoin tiedottami
sessa olleen puutteen korjaamiseksi pidettävä 
jatkokokous on tarpeeton, jos asianomainen on 
toimituksessa saapuvilla eikä vaadi käsittelyn 
lykkäämistä tai jos hän kirjallisesti ilmoittaa, 
ettei pidä jatkokokousta tarpeellisena. Poikkea
malla näissä tapauksissa säännönmukaisesta 
tiedottamisesta voidaan säästää kustannuksia 
ja nopeuttaa toimituksen suorittamista asian
osaisten edun kärsimättä, minkä vuoksi 
170 §:ään on otettu tällaisen menettelyn mah
dollistavat säännökset. Silloin kun toimitukses
ta on 168 §:n 3 momentin mukaisesti tiedotet
tava kunnalle, sovellettaisiin kuntaan samoja 
tiedottamisen täydentämistä ja jatkokokouksen 
pitämistä koskevia säännöksiä kuin asianosai
seen. 

171 §. Monesti toimituksen suorittaminen 
vaatii usean toimituskokouksen pitämistä. 
Niissä toimituksissa, jotka on jaettu kahteen tai 
useampaan vaiheeseen, usean kokouksen pitä
minen on välttämätöntä. Kun toimituksen 
aloittamisesta on jo asianasaisille tiedotettu, 
ehdotetaan, että jatkokokouksesta yleensä il
moitettaisiin edellisessä kokouksessa. Jos tämä 
ei kuitenkaan olisi mahdollista, tulisi siitä 
tiedottaa kuten toimituksen aloittamisesta. 
Kun alkukokoukseen sovellettavan tiedotta
mistavan noudattaminen on kallista ja usein 
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työlästäkin, ehdotetaan, että kokouksessa läsnä 
olevat asianosaiset voisivat sopia muustakin 
jatkokokouksen tiedottamistavasta. 

Kokoukset ja muu toimitusmenettely 

172 §. Kuten lukukohtaisissa perusteluissa on 
mainittu, lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että 
toimituksessa esille tulevat asiat käsitellään ja 
ratkaistaan toimituskokouksessa. Pykälään on 
otettu tämän mukaisesti toimituskokousten pi
tämistä koskeva säännös. 

173 §. Pykälään on otettu selvyyden vuoksi 
säännös siitä, että toimitus katsotaan alkaneek
si, kun sitä koskeva ensimmäinen kokous on 
aloitettu. 

Pääsääntöisesti toimitukseen kuuluvia tehtä
viä saadaan suorittaa vasta toimituksen alka
misen jälkeen. Käytännön syistä on tarkoituk
senmukaista, että esimerkiksi tontinmittaukses
sa ja lohkomisessa voidaan suorittaa jo ennen 
toimituksen aloittamista teknisiä tehtäviä, ku
ten kartan tekemistä varten tarpeellisia mitta
uksia. Teknisten tehtävien etukäteen tekemisel
lä voidaan tehostaa toimituksessa avustavan 
maastotöitä tekevän henkilöstön käyttöä. Se 
mahdollistaa myös toimituksen loppuunsaatta
misen useasti yhdellä kokouksella. Pykälään 
onkin otettu säännös teknisten tehtävien etu
käteen tekemisestä. 

174 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös virallisperiaatteen noudattamisesta kiinteis
tötoimituksessa. Tämä merkitsee sitä, että toi
mitusmiesten on otettava toimituksessa esille 
viran puolesta kaikki sellaiset asiat, joiden 
käsittely kuuluu toimituksen suorittamiseen. 

175 §. Pykälässä ovat säännökset asian rat
kaisemisesta toimituksessa. 

Toimituksessa tehtävä ratkaisu voi perustua 
toimitusmiesten päätökseen tai asianosaisten 
sopimukseen. 

Toimitusmiesten ratkaistava! asiat koskevat 
toimituksen asiallista sisältöä tai toimituksessa 
suoritettavia teknisiä tehtäviä. Viimeksi mainit
tuja asioita koskevilla ratkaisuilla ei ole vaiku
tusta asianosaisten oikeusasemaan vaan aino
astaan siihen, että toimitus tulee teknisesti 
oikein suoritetuksi ja tarpeettomia kustannuk
sia välttäen. Vastuu tässä suhteessa kuuluu 
toimitusinsinöörille, jonka tulee huolehtia toi
mitukseen kuuluvien tehtävien asianmukaisesta 
suorittamisesta. Hänellä on koulutuksensa pe
rusteella riittävät tiedot teknisten kysymysten 

ratkaisemiseen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
toimitusmiesten ratkaistavat teknisiä tehtäviä 
koskevat asiat ratkaisee toimitusinsinööri yk
sin. 

Toimitusmiehet ovat päätöksenteossa rinnas
tettavissa monijäseniseen tuomioistuimeen. Sik
si ehdotetaan, että asia, josta toimitusmiehet 
eivät ole yksimielisiä, ratkaistaan äänestykses
sä. Tähän äänestykseen sovellettaisiin, mitä 
monijäsenisestä tuomioistuimesta säädetään. 

Lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että ratkai
suvalta kuuluu toimitusmiehille, jollei jonkin 
asian osalta ole nimenomaisesti säädetty, että 
asianosaiset saavat siitä sopia. Asiasta riippuen 
sopijapuolina voivat olla kaikki toimituksen 
asianosaiset tai ne asianosaiset, joita ratkaisu 
koskee, taikka vain toimituskokouksessa läsnä 
olevat asianosaiset. Ehdotuksen lähtökohtana 
on, että sopimuksen syntymiseen tarvitaan 
yleensä kaikkien niiden asianosaisten myötä
vaikutus, joita ratkaisu koskee. Jos jonkin 
asian osalta sopimus edellyttää kaikkien asian
osaisten yksimielistä kantaa tai jos jostakin 
asiasta on toimituskokouksessa läsnä olevilla 
asianosaisilla oikeus sopia poissaolevia sitovas
ti, on tästä asianomaiseen lainkohtaan otettu 
nimenomainen säännös. Jollei asianosaisten 
kesken synny sopimusta, asia ratkaistaan toi
mitusmiesten päätöksellä. 

176 §. Pykälässä säädettäisiin sopimuksen 
muodosta. Tavallisesti asianosaisten väliset so
pimukset syntyvät toimituskokouksessa toimi
tusinsinöörin johdolla käytyjen neuvottelujen 
tuloksena. Tällaisten sopimusten osalta tarkoi
tuksenmukaisin tapa todeta sopimuksen synty
minen ja sen sisältö on merkitä se pöytäkirjaan, 
jolloin asiasta ei tarvitse laatia erillistä asiakir
jaa. 

Esimerkiksi harkinta-ajan varaamista varten 
tai sen vuoksi, että neuvoteltavan sopimuksen 
osapuolina tulisi olemaan myös toimituskoko
uksesta poissa olevia asianosaisia, on 1 mo
menttiin otettu myös säännökset siitä, miten 
asianosaiset voivat tehdä sopimuksen toimitus
kokouksen ulkopuolella. 

Asianosaisilie on annettu mahdollisuus sopia 
muun muassa jatkokokouksen tiedottamista
vasta (171 §). Kun tällaiset toimitusmenettelyä 
koskevat sopimukset liittyvät toimituksen vir
heettömään suorittamiseen ja toimitusmenette
lyn johtamiseen, ehdotetaan 2 momentissa sää
dettäväksi, että toimitusmenettelyä koskeva so
pimus on aina tehtävä toimituksessa ja merkit
tävä pöytäkirjaan. 
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177 §. Taloudellisten menetysten ehkäisemi
seksi ja toimituksen suorittamisen helpottami
seksi pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nökset siitä, että asianosainen on toimituksen 
ajan velvollinen hoitamaan myös sellaista omis
tamaansa aluetta, jonka omistus voi muuttua 
toimituksen seurauksena. 

Esimerkiksi vaihtuvasta omaisuudesta mak
settavien korvausten määräämiseksi ja tasapuo
lisen jakotuloksen aikaan saamiseksi on myös 
välttämätöntä, että omistajan vallintaoikeutta 
omistamaansa alueeseen rajoitetaan toimituk
sen aikana. Näiden rajoitusten tulee kussakin 
yksittäistapauksessa olla sellaisia, että ne eivät 
rajoita alueen tavanomaista hyväksikäyttöä 
enempää kuin toimituksen suorittamisen kan
nalta on tarpeellista. Niinpä 1 ja 3 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että toimitusmiesten 
tulee asettaa kussakin toimituksessa erikseen ne 
rajoitukset, jotka koskevat toimituksen kohtee
na olevien alueiden käyttöä. Rajoitukset voisi
vat koskea eri omaisuusosien, kuten puuston 
tai maa-aineksen myyntiä ja poisviemistä, ra
kennusten rakentamista tai peruskorjaamista 
taikka muuta sellaista omaisuuden arvoa tai 
käyttötarkoitusta muuttavaa toimenpidettä. 

Yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä edellä on 
sanottu pyrkimyksestä rajoittaa alueen vallin
taa vain siltä osin kuin toimituksen suorittami
seksi on tarpeen, 2 momenttiin on otettu 
nimenomainen säännös siitä, että halottavan 
kiinteistön kaikki yhteisomistajat saavat sopia 
puiden ja maa-ainesten myynnistä tai poisvie
ruisestä toimituksen aikana. 

Pykälässä tarkoitettuja toimitusmiesten aset
tamia rajoituksia ja mahdollisista lupahake
muksista antamia ratkaisuja tulee niiden luon
teen vuoksi voida noudattaa mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. Pykälän 3 mo
menttiin on otettu tätä koskeva säännös. 

178 §. Olosuhteiden muuttumisesta tai muus
ta vastaavanlaisesta syystä voi johtua, että 
toimituksen hakija haluaa peruuttaa hakemuk
sensa. Jos toimituksen aloittamisesta ei vielä 
ole tiedotettu, toimitusmääräys voidaan ilman 
muuta peruuttaa, koska peruuttaminen ei voi 
loukata kenenkään etua. Sama koskee toimi
tusta, jonka aloittamisesta on jo tiedotettu, 
mutta tieto peruuttamisesta voidaan toimittaa 
kaikille asianasaisille ennen alkukokousta. 

Kun toimitus on jo aloitettu, on siitä useim
miten aiheutunut kustannuksia ja työajan me
netystä myös muille asianasaisille kuin toimi
tuksen hakijalle. Tämän vuoksi on tarkoituk-

senmukaista, että toimitusta jatketaan, vaikka 
hakija haluaisi luopua hakemuksestaan, jos 
joku toinen toimituksen hakemiseen oikeutettu 
asianosainen vaatii toimituksen suorittamista. 
Jos sen sijaan kukaan asianosaisista ei vaadi 
toimituksen jatkamista, toimitus raukeaisi. Py
kälän 2 momenttiin on otettu tätä koskeva 
säännös. Lisäksi momentissa ovat menettelyä 
koskevat säännökset toimituksen raukeamista 
koskevan asian käsittelystä. 

179 §. Toimituksen suorittaminen edellyttää, 
että sille ovat laissa säädetyt edellytykset ole
massa. Jollei näitä edellytyksiä ole, on aloitettu 
toimitus jätettävä suorittamatta, jollei se 
178 §:n 2 momentin mukaisesti raukea. Tätä 
toimituksen sikseen jättämistä koskeva säännös 
on otettu 1 momenttiin. 

Monesti esimerkiksi jakotoimitukseen liittyy 
erillisiä tehtäviä tai toimenpiteitä kuten kartoit
taminen tai osakkaiden selvittäminen, joiden 
suorittaminen on jo aloitettu, kunnes ratkaisu 
toimituksen suorittamisen edellytyksistä teh
dään. Jotta tällaisesta keskeneräisestä tehtäväs
tä tai toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset 
eivät kävisi hyödyttömiksi, on tarkoituksenmu
kaista, että tällainen tehtävä tai toimenpide 
suoritetaan asianosaisen pyynnöstä loppuun, 
vaikka toimitus jäisikin muutoin suorittamatta. 

Toimituksen suorittamisen edellytyksenä 
saattaa toisinaan olla viranomaisen antama 
poikkeuslupa, rakennuskiellon kumoutuminen, 
luovutuksessa olevan virheen korjaantuminen 
tai muu sellainen seikka, josta voi johtua 
toimituksen suorittamisen asiallisissa edellytyk
sissä olevan puutteellisuuden korjaantuminen. 
Tällaisessa tapauksessa on monesti tarkoituk
senmukaista, että toimitusta ei suorittamisen 
edellytysten puutteen vuoksi jätetä sikseen, 
vaan toimitus keskeytetään, kunnes suorittami
sen edellytyksissä oleva puute poistuu. Sään
nökset toimituksen keskeyttämisestä ovat 2 
momentissa. 

180 §. Lukukohtaisissa perusteluissa esitetyn 
mukaisesti 1 momenttiin on otettu säännös 
siitä, että toimitusinsinöörin tehtävänä on 
hankkia toimituksessa tarvittavat apumiehet, 
työvälineet ja tarvikkeet. 

Käytännöllisistä syistä toimitusinsinööri voi 
sopia asianosaisen kanssa, että tämä avustaa 
toimitusinsinööriä huolehtimalla esimerkiksi 
apumiesten tai rajamerkkien hankkimisesta. 
Kun sanottujen tehtävien suorittaminen ei kuu
lu asianosaisen velvollisuuksiin, ehdotetaan, 
että asianosaiselle maksettaisiin korvaus hänen 
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suorittamistaan tehtävistä. Pykälän 2 moment
tiin on otettu näitä koskevat säännökset. 

181 §. Uusjaossa, rakennusmaan järjestelyis
sä, laajojen yhteisten alueiden jaoissa ja muissa 
vastaavanlaisissa toimituksissa on paljon muun 
muassa maastotöiden suorittamiseen liittyviä 
asioita ja tehtäviä hoidettavana. Olisi epätar
koituksenmukaista, että toimitusinsinööri itse 
tai häntä avustavat virkamiehet hoitaisivat 
sellaisia toimituksen suorittamiseen liittyviä 
käytännön toimenpiteitä, jotka eivät vaadi eri
tyistä maanmittausalan tuntemusta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että sanotunlaisten tehtä
vien suorittamista varten voitaisiin toimituk
seen valita yksi tai useampi toimitsija. Toimit
sijamiehen tarpeellisuuden toteaminen kuuluisi 
toimitusmiehille. 

Toimitsijan tehtävänä olisi huolehtia toimi
tusinsinöörin puolesta 180 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista tehtävistä, toimitusmiesten tie
donautojen saattamisesta asianosaisten tietoon, 
korvausten periruisestä ja edelleen suorittami
sesta sekä muista vastaavanlaisista toimitusin
sinöörin antamista tehtävistä. Toimitsijaksi va
litulle maksettaisiin tehtävien suorittamisesta 
palkkio. 

182 §. Toimituksen suorittamista varten toi
mitusmiehillä ja heidän avustajillaan on usein 
tarpeen liikkua toimitusalueella ja siellä olevis
sa rakennuksissa. Samoin toimituksen kohtee
na olevalla alueella joudutaan avaamaan kar
toituslinjoja ja laittamaan erilaisia merkkejä. 
Toisinaan sanotunlaisten toimenpiteiden suo
rittaminen saattaa olla tarpeen myös toimituk
sen kohteena olevan alueen ulkopuolella. 

Myös asianosaisella saattaa olla etujensa 
valvomiseksi tarve liikkua toisen asianosaisen 
omistamalla alueella tai päästä tutustumaan 
toisen omistamaan rakennukseen. Kun liikku
minen ja toimenpiteiden suorittaminen ilman 
nimenomaista säädökseen perustuvaa valtuu
tusta saattaisi olla ristiriidassa kotirauhaa ja 
omaisuuden suojaa koskevien rikoslain sään
nösten kanssa, ehdotetaan pykälään otettavak
si säännökset liikkumisesta ja toimenpiteiden 
suorittamisesta toimitusalueella ja sen ympäris
tössä sekä näitä koskevista rajoituksista. 

Edellä tarkoitetuista toimenpiteistä voi ai
heutua vahinkoa tai haittaa. Pykälän 2 mo
menttiin onkin otettu säännös näiden korvaa
misesta. Ulkopuoliselle korvattaisiin kaikki va
hingot ja haitat. Sen sijaan asianosainen on 
velvollinen sietämään jossain määrin haittaa tai 
vahinkoa, joka toimituksesta aiheutuu. Tämän 
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vuoksi ehdotetaankin, että asianosaiselle mak
settaisiin korvaus vain huomattavasta haitasta 
tai vahingosta. 

183 §. Toimituksen kohteena olevaan aluee
seen voi kohdistua vuokra- tai muun sopimuk
sen perusteella käyttöoikeus. Edelleen aluee
seen voi kohdistua metsänhakkuuoikeus. Jotta 
tällaisen oikeuden haltijan asemaa ei tarpeetto
masti loukattaisi, on pykälään otettu säännös 
yksityisoikeudellisten sopimusten huomioon ot
tamisesta toimitusta suoritettaessa. 

Toimituksen suorittamisessa on tärkeätä, et
tä toimituksen lopputulos on tarkoituksenmu
kainen ja ettei mainitunlaisen sopimuksen huo
mioon ottaminen loukkaa toisen asianosaisen 
oikeutta. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettä
väksi, että sopimukseen perustuvan oikeuden 
haltijan aseman turvaaminen otettaisiin toimi
tuksessa huomioon kuitenkin vasta toissijaises
ti. 

184 §. Pykälässä on säännös siitä, miten 
toisaalta tuomioistuimen ja toisaalta toimitus
miesten asiallinen toimivalta järjestyy sellaisissa 
tilanteissa, jolloin toimituksen kohteena ole
vaan alueeseen liittyy sellainen riita, joka voi 
tulla vireille tuomioistuimessa ja joka voi vai
kuttaa toimituksen lopputulokseen. Tällainen 
riita voi koskea esimerkiksi määräalan luovu
tuksen pätevyyttä tai osuuden suuruutta halot
tavasta kiinteistöstä. 

Nykyisin voimassa olevan lain mukaan tuo
mioistuin ratkaisee sanotunlaisen riidan, jos se 
on pantu vireille tuomioistuimessa ennen toi
mituksen aloittamista. Jos riita syntyy toimi
tuksen alkamisen jälkeen, ratkaistaan se toimi
tuksessa. Tällainen toimivallan jakaminen on 
osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi, minkä 
vuoksi pykälään on otettu nykyistä säännöstä 
asiallisesti vastaava säännös. 

Jotta tuomioistuimen ratkaistavana olevan 
riidan lopputulos tulisi toimituksen suorittami
sessa otetuksi huomioon, on pykälään otettu 
selvyyden vuoksi säännös siitä, ettei toimitusta 
saa lopettaa ennen riidan ratkaisemista. 

185 §. Pykälässä säädettäisiin rekisteriyksi
kön ulottuvuuden määrittämisestä ja maastoon 
merkitsemisestä. Näiden toimenpiteiden tarkoi
tuksena on, että myöhemmin voidaan todeta, 
mikä on kunkin toimituksen tuloksena muo
dostunut kiinteistöjaotus. 

Nykyaikaista yhtenäiseen koordinaatistoon 
perustuvaa tarkkamittausta käytettäessä raja
pisteiden paikat voidaan määrittää koordinaat
tien avulla hyvin tarkasti. Jos rajasta syntyy 
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myöhemmin epäselvyyttä, rajapisteiden paikat 
voidaan koordinaattien perusteella määrittää 
maastossa uudelleen. Yksityiskohtaisten kaavo
jen alueella suoritettavien kunnallisteknisten 
rakennustöiden yhteydessä maastoon rakenne
tut rajamerkit useasti liikkuvat tai jopa katoa
vat. Näin ollen rakennetut rajamerkit eivät 
täyttäisi sitä tehtävää, joka niillä on. 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 olla esimer
kiksi sellaisella rantakaava-alueella, jossa on 
korttelimuotoista taaja-asutusta ja mittaus suo
ritetaan yhtenäiskoordinaatistossa. 

Myös selvän luonnollisen rajan maastoon 
merkitseminen on yleensä tarpeetonta. Edelleen 
vesialueen rajan paikan osoittaminen varsinkin 
isolla selällä tai yleistä vettä vastaan on mo
nesti hyvin vaikeaa rajamerkkien avulla. Niin
pä vedessä olevien rajojen osoittamiseksi riittää 
usein merkintä toimituskartalla etenkin silloin, 
kun rajapisteille voidaan lisäksi määrittää 
koordinaatit. 

Edellä sanotut rajan merkitsemistä koskevat 
periaatteet tulevat sovellettaviksi sekä uusia 
rajoja että ennestään olevia rajoja uudelleen 
merkittäessä. Myös rasitealueen rajojen määrit
tämiseen ja merkitsemiseen soveltuvat pääsään
töisesti samat periaatteet. Rasitteen luonteesta 
saattaa kuitenkin johtua, ettei sen maastoon 
merkitseminen ole tarpeen. Esimerkiksi ve
denottamoa, johon kohdistuu oikeus talousve
den ottamiseen, ei ole tarpeen merkitä maas
toon. 

186 §. Jos alueen omistusoikeus tai käyttöoi
keus toimituksen seurauksena muuttuu, joutuu 
alueen entinen omistaja tai käyttöoikeuden 
haltija siirtämään pois sellaisen omaisuutensa, 
jonka omistus ei ole toimituksen seurauksena 
vaihtunut, sekä luovuttamaan alueen uuden 
omistajan hallintaan tai sallimaan alueensa 
käyttämisen rasiteoikeuden perusteella taikka 
luopumaan alueen käytöstä rasitteen lakkaami
sen johdosta. Alueen haltuunoton ja omaisuu
den siirtämisen toteuttamiseksi alueen uusi 
omistaja tai käyttöoikeuden haltija voi pyytää 
tarpeellista virka-apua, jollei siirrettävän omai
suuden omistaja huolehdi omaisuutensa siirtä
misestä ajallaan taikka jollei hän luovuta alu
een hallintaa uudelle omistajalle. Pykälän 1 

momenttiin, on tämän vuoksi otettu säännök
set haltuunoton ajankohdan määräämisestä se
kä määräysten antamiseksi sadon korjaamises
ta ja omaisuuden poissiirtämisestä. 

Uusjaossa ja rakennusmaan järjestelyssä ti
lusten haltuunotosta määrätään uusjakosuun
nitelmassa ja järjestelysuunnitelmassa. Sen si
jaan muiden toimitusten osalta asianosaiset 
voisivat sopia tilusten haltuunotosta ja omai
suuden poissiirtämisestä. Rajoituksena kuiten
kin olisi, ettei omaisuutta saa siirtää pois 
ennenkuin se on selvitetty toimituksessa suori
tettavaa arviointia varten. 

187 §. Pykälässä säädettäisiin teknisluontei
sesti toimituksessa esille tulevien asioiden kir
jaamisesta pöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan 
sekä näiden asiakirjojen allekirjoittamisesta. 

188 §.Pykälässä on toimituskartan tekemistä 
koskeva säännös. Yleensä kiinteistötoimitukset 
ovat laadultaan sellaisia, että kartan tekeminen 
toimituksen kohteesta on tarpeen. Poikkeuksi
na, jolloin kartan tekeminen on tarpeeton, 
voidaan mainita esimerkiksi yhteis- alueosuu
den siirto kiinteistöstä toiseen tai kiinteistölle 
kuuluvaa yhteisalueosuuden suuruuden määrit
täminen. 

189 §. Asianosaiselle on tärkeää, että hän saa 
heti tietää toimituksessa tehdyt ratkaisut ja 
sopimukset. Toimituksen johtamiseen kuuluu, 
että asianasaisille esitetään ratkaisut ja sopi
mukset sitä mukaa kuin toimitus edistyy. Toi
mitusmenettelyn yhtenäistämiseksi ja asian
osaisten tiedonsaannin varmistamiseksi ehdote
taan tästä otettavaksi pykälään nimenomainen 
säännös. 

190 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
toimituksen lopettamisesta, toimitusinsinöörin 
velvollisuudesta ilmoittaa asianasaisille muu
toksenhakuoikeudesta ja muutoksenhakume
nettelyä koskevien neuvojen antamisesta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si nimenomainen säännös toimitusinsinöörin 
velvollisuudesta antaa valitusosoitus heti toimi
tuksen lopettamisen jälkeen sellaiselle asian
osaiselle, joka sitä pyytää. 

191 §. Edellä 189 §:ssä olevien ratkaisujen ja 
sopimusten esittämistä koskevan säännöksen 
perusteella saa asianosainen heti tietää toimi
tuksessa tehdyt ratkaisut ja sopimukset. Tällä 
perusteella hän voi harkita toimituksen loppu
tuloksen oikeellisuutta ja sitä, onko hänen 
etujensa valvomiseksi tarpeellista valittaa toi
mituksesta. 

Sen seikan vaatiminen, että toimituksen lop-
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pukokouksessa pöytäkirja ja kaikki muut toi
mitusasiakirjat olisivat valmiina asianosaisille 
esitettäväksi, johtaisi monessa tapauksessa yh
den ylimääräisen kokouksen pitämiseen ja vai
keuttaisi huomattavasti uuden teknologian hy
väksikäyttöä toimitusasiakirjojen valmistami
sessa. Mahdollista muutoksenhakua varten 
asianosaisen on kuitenkin tarpeen saada käyt
töönsä pöytäkirja ja muut toimitusasiakirjat 
hyvissä ajoin ennen valitusajan päättymistä. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että pöytäkirjan 
sekä muiden toimitusasiakirjojen olisi oltava 
asianosaisten saatavilla 14 päivän kuluessa 
toimituksen lopettamispäivästä lukien, jos 
asianosainen sitä kokouksessa pyytää. Jos toi
mitusmiesten ratkaisusta saa erikseen valittaa 
toimituksen kestäessä, tulisi pöytäkirjan sekä 
muiden valituskelpoista ratkaisua koskevien 
asiakirjojen olla asianosaisten saatavilla vastaa
vassa ajassa päätöksen antamisesta lukien. 

Tällöin asianosaisille jäisi kohtuullinen aika 
pöytäkirjaan ja muihin toimitusta koskeviin 
tietoihin perehtymiseen esimerkiksi valituksen 
tekemistä varten. Esitetty menettely mahdollis
taisi uuden teknologian tarkoituksenmukaisen 
hyväksikäytön toimitustuotannossa. 

Toimituksen rekisteröiminen 

192 §. Pykälässä säädettäisiin toimituksen re
kisteröimisestä. 

Kiinteistötoimituksen suorittamisen tarkoi
tuksena on toisaalta ratkaista asianosaisten 
välisiä oikeussuhteita ja toisaalta ylläpitää luo
tettavaa kiinteistöjärjestelmää. Asianosaisten 
välisiin oikeussuhteisiin liittyvien ratkaisujen 
oikeellisuuden tarkistamista varten lakiin sisäl
tyy muutoksenhakujärjestelmä. Tällä tavoin 
oikeudelliset seikat tulevat toimituksen osalta 
riittävästi tutkituiksi. 

Selkeän ja luotettavan kiinteistöjärjestelmän 
ylläpitäminen vaatii, että toimituksen tulos 
vastaa kiinteistöjärjestelmän luotettavuuden 
vaatimuksia. Ennen kuin toimituksesta tehdään 
merkinnät kiinteistörekisteriin, olisikin tutkitta
va, että toimituksessa tehtyjen ratkaisujen pe
rusteella rekisteriin merkittävät tiedot täyttävät 
edellä sanotut vaatimukset. Tällöin tulisi lähin
nä tarkistaa se, että toimitus on suoritettu 
oikealla kiinteistöllä ja rekisteriin tulevat muu-

tokset koskisivat siten oikeita rekisteriyksikkö
jä. 

Oikeusvaikutusten kannalta on tärkeää mää
rätä yksikäsitteisesti se ajankohta, jolloin kiin
teistötoimituksen johdosta tapahtuva kiinteis
töjaotuksen muutos toteutuu. Kun toimitukses
ta tehdään merkinnät kiinteistörekisteriin, siinä 
muodostetut uudet kiinteistö! täyttävät kaikilta 
osin 2 §:ssä tarkoitetut kiinteistön tunnusmer
kit. Niinpä ehdotetaan, että kiinteistöjaotuksen 
muutosajankohtana pidettäisiin kiinteistörekis
teriin merkitsemisajankohtaa, jollei nimen
omaisesti ole erikseen toisin säädetty. Lakieh
dotuksen 42 ja 45 §:ssä säädettäisiin siitä, että 
tontti ja yleinen alue muodostuvat kiinteistöksi 
ja kiinteistöjaotuksen muutos toteutuu vasta 
sitten, kun ne merkitään kiinteistörekisteriin 18 
luvun säännösten mukaisesti. 

193 §. Lakiehdotuksen 54 §:n 3 momentin, 
91 §:n ja 144 §:n 2 momentin mukaan halkomi
sessa, uusjaossa ja yhteisen alueen jaossa muo
dostetut kiinteistö! ja muut kiinteistöjaotuksen 
muutokset voidaan rekisteröidä jakosuunnitel
man saatua lainvoiman. Tähän liittyen pykä
lään on otettu viittaussäännös, jonka mukaan 
ennen merkintöjen tekemistä kiinteistörekiste
riin on tutkittava kiinteistöjätjestelmän luotet
tavuuteen vaikuttavat asiat samalla tavoin kuin 
lopetetusta toimituksesta ja tarpeen vaatiessa 
palautettava toimitus korjattavaksi. 

194 §. Jäljempänä 232 §:n 2 momentissa eh
dotetun säännöksen mukaan eräiden toimitus
ten yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä tai 
tilusvaihdosta voidaan toimitusinsinöörin har
kinnan mukaan antaa valitusosoitus erikseen 
toimituksen kestäessä. Tällöin rajankäynti tai 
tilusvaihto voivat saada lainvoiman ennen 
muun toimituksen lopettamista. Jotta suorite
tusta rajankäynnistä tai tilusvaihdosta tulisi 
tieto kiinteistörekisteriin viivytyksettä, ehdote
taan, että näistä toimituksista voidaan tehdä 
merkintä kiinteistörekisteriin heti niiden lain
voimaiseksi tulemisen jälkeen. 

Jyvitys ja muu arviointi 

195 §. Esimerkiksi halkomisessa, yhteisen 
alueen jaossa, tilusvaihdossa ja uusjaossa toi
mituksen suorittaminen edellyttää, että eri ti
lusten arvoja verrataan keskenään niiden suh
teellisen hyvyyden määrittämiseksi. Tämä ver
taaminen voidaan suorittaa valitsemalla ennal-
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ta tietty yhtenäinen asteikko, jonka puitteissa 
määritetään kunkin tiluksen arvo verrattuna 
toiseen tilukseen. Arvoa, joka tällöin tilukselle 
annetaan, nimitetään jyväluvuksi, ja toimenpi
dettä, jossa kullekin tilukselle määritetään jy
väluku, jyvitykseksi. Pykälään on otettu perus
säännökset jyvityksen suorittamisesta. 

196 §. Jyvitys on luonteeltaan ti1usten arvi
ointia siinäkin tapauksessa, että jyväluku ei 
osoita esimerkiksi tiluksen raha-arvoa. 

Verrattaessa maatalouteen käytettäviä tiluk
sia keskenään esimerkiksi ha1komista varten 
oikeana vertailuperusteena on pidettävä kunkin 
tiluksen kestävää tuottokykyä. Jos taas raken
nuspaikkana käytettäviä tiluksia verrataan kes
kenään esimerkiksi tilusvaihtoa varten, oikea 
vertailuperuste on eri tilusten kauppa-arvo. 
Toimituksen laadusta sekä tilusten käyttötar
koituksesta ja käyttömahdollisuudesta riippuu, 
mitä arviointiperustetta on pidettävä kussakin 
yksittäistapauksessa oikeana jyvitysperusteena. 
Niinpä 1 momenttiin onkin otettu säännös 
siitä, että jyvitysperusteena voidaan käyttää 
tapauksesta riippuen nykyisin käytössä olevia 
yleisiä arviointiperusteita eli kauppa-arvoa, 
tuottoarvoa tai kestävää tuottokykyä. 

Etenkin laajassa toimituksessa, jonka koh
teena on eri käytössä olevia tiluksia, saattaa 
olla tarkoituksenmukaista käyttää eri jyvitys
perusteita esimerkiksi siten, että viljelyskäytös
sä pysyvät alueet jyvitetään tuottokyvyn perus
teella ja rakennuskäytössä olevat sekä niin 
sanotut raakamaa-alueet kauppa-arvon perus
teella. Eri jyvitysperusteiden mukaan jyvitetyt 
tilukset on tarpeen saattaa samaan jyvitysas
teikoon muun muassa silloin, kun toimitukses
sa tehdään jakoehdotus. Eri jyvitysasteikkojen 
mukaan jyvitetyt tilukset voidaan saada vertai
lukelpoisiksi keskenään käyttämällä apuna ku
hunkin ryhmään kuuluvien tilusten todellisia 
kauppa-arvoja tai tuottoarvoja. Pykälän 2 mo
menttiin onkin otettu tätä tarkoittavat sään
nökset. 

197 §. Pykälään on otettu jyvityskäytännön 
selkeyttämiseksi eräitä yksityiskohtaisia sään
nöksiä eri käyttöön tarkoitettujen tilusten jyvi
tysperusteesta. 

Pykälän 1 ja 3 momentin säännökset maa
talouteen ja kalastukseen käytettävien tilusten 
jyvittämisestä kestävän tuottokyvyn perusteella 
perustuvat vallitsevaan jyvityskäytäntöön. 

Yleensä maatilusten jyvityksessä lähdetään 
paljaasta maapohjasta. Puuston pitkästä kas
vuajasta johtuen metsätilusten jyvittäminen 

paljaan metsämaan tuottokyvystä lähtemällä ei 
antaisi oikeaa metsämaan suhteellista arvoa 
muihin tiluslajeihin verrattuna. Metsätilusten 
tuottokyky perustuu siihen puustoon, joka 
kullakin metsätyypillä voidaan tietyllä paikka
kunnalla kasvattaa. Tämän vuoksi jyvityskäy
tännössä on omaksuttu menettely, jossa metsä
tilusten jyväluku määritetään maapohjan ja 
puuston yhteisen kestävän tuottokyvyn perus
teella siten, että jyväluvun osoittamaan tiluksen 
suhteelliseen arvoon sisällytetään se keskimää
räinen niin sanottu tuottopuusto, joka tiluksel
la tulee olla kullekin metsätyypille ominaisen 
puuntuoton saamiseksi. Tuottopuuston sisällyt
tämisestä jyvälukuun on otettu säännös 2 
momentiksi. 

198 §. Pykälässä säädettäisiin yksityiskohtai
sesti sellaisten tilusten jyvittämisestä, joita käy
tetään muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouteen taikka kalastukseen. 

Muihin kuin mainittuihin peruselinkeinojen 
harjoittamiseen käytettävien tilusten käypä ar
vo ei määräydy tiluksen pysyvän tuottokyvyn 
perusteella, vaan sen erityiskäytön perusteella, 
joka tiluksella on tai johon sitä voidaan käyt
tää. Tällaista erityisarvoa omaavien tilusten 
jyväluvut voidaan määrittää vertaamalla jyvi
tettävien tilusten kauppa-arvoja tai tuottoarvo
ja keskenään. Pykälän 1 momenttiin onkin 
otettu säännös jyväluvun määrittämisestä sa
nottujen arvojen perusteella erityisarvoa omaa
ville tiluksille. 

Jos tiluksen erityisarvo on suuri verrattuna 
maa- tai metsätalouteen taikka kalastukseen 
käytettävien tilusten käypään arvoon, tulevat 
tilusten jyvitysarvoerot hyvin suuriksi. Tällais
ten erityisarvoihin perustuvien jyvitysarvojen 
käyttäminen jaossa tai tilusvaihdossa johtaisi 
siihen, että tilukset jakaantuisivat pinta-alan 
suhteen hyvin epätasaisesti eri osakkaille tai 
vaihdettavat alueet olisivat alaltaan hyvin 
erisuuruisia, jos toimituksen kohteena olevalla 
alueella ei ole erityisarvoa yleisesti. Asianosais
ten kannalta katsottuna hyvä jaon tai vaihdon 
lopputulos yleensä edellyttää, että kunkin saa
ma alue vastaa pinta-alaltaan likimain hänen 
osuuttaan jaettavan alueen kokonaisalasta tai 
että vaihdetut tilukset ovat alaltaan likimain 
saman suuruiset. 

Tällaisen jakotuloksen tai vaihdon aikaan
saamiseksi ehdotetaan, että sellaisessa jaossa 
tai vaihdossa, jossa on vähän erityisarvoa 
omaavia tiluksia ja erityisarvo on suuri, erityis
arvoa omaavia tiluksia ei jyvitetäkään niiden 
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kauppa-arvon tai tuottoarvon mukaisen käy
vän arvon perusteella, vaan 197 §:ssä tarkoitet
tujen käyttötarkoitusten perusteella. Tiluksen 
erityisarvon ja jyvityksessä käytetyn arvon ero, 
joka kyseisellä tavalla jyvitettäessä jää jaossa 
tai vaihdossa huomioimatta, korvattaisiin eri
tyisarvoa omaavan tiluksen luovuttajalle raha
na. Mikäli asianosaiset haluavat kuitenkin vält
tää rahakorvausten maksamista, olisi heille 
annettava mahdollisuus sopia, että kaikki tiluk
set jyvitetään niiden käypien arvojen perusteel
la. Pykälän 2 momentissa ovat säännökset 
erityisarvon pois jättämisestä jyvityksessä ja 
korvaamisesta rahalla. 

Korvaukset 

199 §. Pykälässä on perussäännös siitä, että 
toimitusmenettelyyn kuuluu myös lopullisten 
tilien tekeminen asianosaisten kesken suoritet
tavista korvauksista. 

200 §. Kuten edellä eri toimitusten yhteydes
sä on sanottu, maksetaan toimituksessa lunas
tetusta omaisuuudesta korvaus. Samoin toimi
tuksessa maksetaan korvaus sellaisesta omai
suudesta, jonka omistaja vaihtuu ja jonka 
arvoa ei ole otettu huomioon esimerkiksi jako
suunnitelmassa tai vaihdossa, sekä sellaisesta 
yhteisestä omaisuudesta, joka ei jakaannu ja
ossa osuuksien mukaisessa suhteessa. Pykälän 
1 momentissa on säännös siitä, että mainitun
lainen korvattava omaisuus on arvioitava 
kauppa-arvon, tuottoarvon tai kustannusarvon 
perusteella. Jollei 81 ja 124 §:n säännöksistä 
muuta johdu, ensisijaisesti korvauksen perus
teena käytettäisiin menetetyn omaisuuden 
kauppa-arvoa. Mikäli se ei vastaa luovuttajan 
täyttä menetystä, korvauksen arviointiperustee
na olisi käytettävä tuottoarvoa tai kustannus
arvoa. Ehdotetut arviointiperusteet ovat samat 
kuin lunastuslain mukaisessa arvioinnissa käy
tettävät arviointiperusteet 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös 
siitä, että toimituksen johdosta suoritettavia 
haitan ja vahingon korvauksia arvioitaessa 
otetaan huomioon kaikki taloudellista laatua 
olevat menetykset. Täten henkilöstä riippuvia 
tunnearvoja ei otettaisi huomioon vahingon
korvausta arvioitaessa. 

Rahan arvon huononemisesta ja taloudelli
sista suhdannevaihteluista voi johtua, että hin
tataso vaihtelee toimituksen kestässä. Tämän 
vuoksi 3 momenttiin on otettu säännös siitä, 

että lunastushinta ja korvaus on määrättävä 
päätöksen antamisajankohdan hintatasossa. 
Arvioinnin lähtökohtana olisi se kunto, joka 
omaisuudella on haltuunoton ajankohtana. 

201 §. Pykälän 1 momentissa on säännös 
siitä, että pääsääntöisesti kiinteistötoimitukses
sa noudatetaan korvausten määräämisen suh
teen virallisperiaatetta. Tämän mukaisesti kor
vaukset tutkitaan ja ratkaistaan, vaikka kor
vausta ei olisi vaadittu. Näin esimerkiksi asian
osainen, jolta lunastetaan aluetta, ei jää korva
uksetta, vaikka hän ei olisi toimituksessa saa
puvilla. Samoin toimitusinsinöörin olisi 
otettava käsiteltäväksi sellaista asianosaista 
koskeva korvausasia, joka on toimituksessa 
saapuvilla, mutta joka ei esitä korvausvaati
muksia menetyksistään. 

Vaikka toimitusmiesten olisi otettava tutkit
tavaksi ja ratkaistavaksi korvauskysymykset 
viran puolesta, tulisi kiinteistötoimituksissa 
kuitenkin korvauksen määrän ja muiden kor
vaukseen liittyvien kysymysten suhteen noudat
taa yleistä sopimusvapauden periaatetta. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että saapuvilla olevien 
asianosaisten oikeutta sopia korvauksista olisi 
rajoitettava vain siltä osin kuin sopimus louk
kaisi kolmannen, esimerkiksi poissa olevan 
asianosaisen tai panttioikeuden haltijan oikeut
ta. Tätä tarkoittavat säännökset on otettu 2 
momenttiin. 

202 §. Jos toimituksessa suoritetusta toimen
piteestä hyötyy vain yksi asianosainen, on 
selvää, että kyseinen asianosainen on velvolli
nen suorittamaan toimenpiteestä johtuvan kor
vauksen. Niinpä lunastetusta omaisuudesta 
maksettavan korvauksen on pääsääntöisesti 
velvollinen suorittamaan kokonaan se asian
osainen, joka on saanut kyseisen omaisuuden. 

Toimituksessa suoritetaan usein myös sellai
sia toimenpiteitä, joista hyötyvät useat asian
osaiset. Esimerkiksi rasiteoikeus johonkin alu
eeseen voidaan perustaa usean kiinteistön hy
väksi, jolloin siitä hyötyvät useat asianosaiset. 
Tällöin korvaus ehdotetaan jaettavaksi hyö
dynsaajien kesken pääsääntöisesti heidän saa
mansa hyödyn mukaisessa suhteessa. Kun kun
kin asianosaisen toimenpiteestä saamaa hyötyä 
ei voida aina yksiselitteisesti määrittää, ehdo
tetaan, että hyödyn ohella korvauksen jakamis
perusteena voisi olla muukin kohtuullinen pe
ruste. 

203 §. Pykälässä säädettäisiin korvausten 
maksamisesta, korvaukselle laskettavasta ko-
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rosta sekä liikaa maksetun korvauksen palaut
tamisesta. 

Korvausten maksamisen osalta korvauksen 
maksajan ja korvauksen saajan edut ovat vas
takkaisia. Maksajan kannalta olisi edullista, 
että korvaus erääntyisi maksettavaksi mahdol
lisimman myöhäisenä ajankohtana. Korvauk
sen saajalle olisi puolestaan aikainen maksu
ajankohta edullinen. 

Korvauksen saaja joutuu monesti hankki
maan luovuttamansa omaisuuden sijalle vas
taavanlaisen omaisuuden. Niinpä asunnon tai 
tuotantorakennuksen menettänyt joutuu hank
kimaan uuden asunnon tai tuotantorakennuk
sen. Hänen tulisi tällöin voidaan käyttää toi
mituksessa määrättyä korvaussummaa korvaa
van hankinnan maksamiseen. Jos korvauksen 
erääntyminen kytkettäisiin toimituksen laillis
tumiseen, toimituksesta tehdyt valitukset saat
taisivat lykätä korvausten erääntymistä jopa 
usealla vuodella. Tämä olisi korvauksen saajan 
kannalta kohtuutonta. Niinpä ehdotetaan, että 
useimmiten korvaus olisi maksettava kolmen 
kuukauden kuluessa toimituksen lopettamis
päivästä lukien. Jos korvaukset ovat määräl
tään suuria, pitäisi toimitusmiehillä olla mah
dollisuus sovittaa maksuaika sellaiseksi, että se 
on sekä maksajan että korvauksen saajan 
kannalta kohtuullinen. Pykälän 1 momenttiin 
onkin otettu säännös, jonka mukaan toimitus
miehet voisivat erityisestä syystä pitentää mak
suaikaa kolmeen vuoteen saakka. 

Uusjaossa tilusten haltuunoton aika määrä
tään uusjakosuunnitelmassa. Pääsääntöisesti 
haltuunotto tapahtuu huomattavasti ennen toi
mituksen lopettamista. Uusjaon lopputoimen
piteet saattavat kestää useita vuosia. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että toimitusmiehet voisivat 
määrätä uusjaossa maksuajan alkamispäivän 
toimituksen lopettamispäivää aikaisemmaksi 
ajankohdaksi, jos se osakkaiden kannalta on 
kohtuullista. 

Pääsääntöinen maksuaika on edellä sanotun 
mukaisesti kolme kuukautta. Jos maksu suori
tetaan tämän ajan kuluessa, ehdotetaan, että 
korvaukselle ei tällöin makseta korkoa. Mak
suajan ollessa kolme kuukautta pitempi olisi 
korvaukselle suoritettava kuuden prosentin 
vuotuinen korko, joka laskettaisiin siitä lukien, 
kun kolme kuukautta on kulunut maksuajan 
alkamisesta. Koron suuruus vastaa voimassa 
olevassa lunastuslaissa ja yleisistä teistä anne
tussa laissa säädettyä korkoa. Edellä tarkoitet
tu korko koskisi maksuajan puitteissa suoritet-

tua korvausta. Jos korvauksen suorittaminen 
viivästyy, sovellettaisiin korkoon tältä osin 
korkolain (633/82) viivästyskorkoa koskevia 
säännöksiä. Pykälän 3 momenttiin on otettu 
tätä koskeva viittaus. 

Valituksen perusteella saattaa tuomioistuin 
alentaa toimituksessa määrättyä korvausta. Tä
tä varten on 4 momenttiin otettu säännös liikaa 
maksetun korvauksen palauttamisesta ja sille 
maksettavasta korosta. 

204 §. Toimituksessa määrätyt korvaukset 
voivat olla määrältään huomattavia. Jotta sel
laisen kiinteistön omistaja, jonka osalta kor
vaus on määrätty suoritettavaksi, ei voisi vaa
rantaa korvaukseen oikeutetun asemaa luovut
tamalla tai panttaamalla kiinteistönsä, ehdote
taan, että kyseinen kiinteistö olisi panttina 
maksamattomasta korvauksesta ja sille suori
tettavasta korosta niin kuin uuden maakaaren 
20 luvussa säädetään. Toimitusinsinöörin olisi 
ehdotuksen mukaan ilmoitettava edellä tarkoi
tetusta panttioikeudesta kirjaamisviranomaisel
le. 

Edelleen korvauksen saajan asemaa turvat
taisiin siten, että toimitusmiehet voisivat mää
rätä rajoituksia korvauksesta vastaavan kiin
teistön puuston myymiselle ja käyttämiselle 
uusien tilusten haltuunoton jälkeenkin. 

205 §. Kiinteistölle tuleva korvaus korvaa 
toimituksen johdosta tapahtuneen kiinteistön 
arvon alenemisen. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että korvaus kuuluu kiinteis
töön. 

Pykälän 1 momentin säännös turvaa merkit
tävästi panttioikeuden haltijan asemaa siinä 
tapauksessa, että saaminen, josta kiinteistö on 
panttina, erääntyy ennen korvauksen maksa
mista. Tämän lisäksi on tarpeen turvata myös 
sellaisen kiinteistöön kohdistuvan panttioikeu
den haltijan asema, jonka saaminen erääntyy 
vasta sen jälkeen, kun toimituksessa määrätty 
korvaus on erääntynyt maksettavaksi. 

Jos puheena olevassa tilanteessa kiinteistön 
omistajan oikeutta korvauksen nostamiseen ei 
rajoitettaisi siinä tapauksessa, että kiinteistön 
arvo toimituksen johdosta merkittävästi alen
tuu eikä jäljelle jääneen kiinteistön arvo enää 
riitä vastaamaan siihen kohdistuvista kiinnityk
sistä, voisi panttioikeuden haltija toimituksen 
seurauksena menettää saamisensa. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että tällaisessa tapauksessa 
korvaus on talletettava lääninhallitukseen ja 
että talletettuun korvaukseen panttioikeuden 
haltijalla on sama oikeus kuin hänellä on 
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kiinteistöön. Lääninhallituksen olisi jaettava 
talletetut varat samalla tavoin kuin ulosottolain 
mukaan suoritetussa kiinteistön pakkohuuto
kaupassa, jolleivät panttioikeuden haltijat anna 
suostumustaan kiinteistön omistajalle korvauk
sen nostamiseen. 

206 §. Pykälässä säädettäisiin korvauksen 
maksamisesta yhteisen alueen osakaskunnalle. 

Silloin kun osakaskunta on järjestäytynyt 
yhteisaluelaissa säädetyllä tavalla, on sillä toi
mintaansa varten tarpeelliset toimielimet ja 
yhteistä aluetta koskeva korvaus voidaan mak
saa osakaskunnalle. Osakaskunnan asiana on 
tällöin huolehtia korvauksen jakamisesta osak
kaille tai käyttämisestä osakkaiden hyödyksi. 

Järjestäytymättömällä osakaskunnalla ei sen 
sijaan ole toimielimiä, jotka huolehtisivat kor
vauksen nostamisesta ja muista siihen liittyvistä 
toimenpiteistä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
pääsääntöisesti tulisi järjestäytymättömälle osa
kaskunnalle kuuluva korvaus jakaa toimituk
sessa osakkaiden kesken. 

Varsinkin rasitteiden perustamisten ja vä
häisten yhteisten alueiden Junastusten yhteydes
sä yhteistä aluetta koskevat korvaukset voivat 
olla niin vähäisiä, että osakkaiden selvittämi
sestä aiheutuvat kustannukset olisivat suhteet
toman suuret verrattuna jaettavana olevaan 
korvaukseen. Tällöin on tarkoituksenmukaista, 
ettei osakkaita selvitetä toimituksessa, vaan 
korvaussumma talletetaan lääninhallitukseen 
odottamaan myöhemmin tapahtuvaa osakkai
den selvittämistä tai osakaskunnan järjestäyty
mistä taikka osakaskunnan yhteisaluelain mu
kaisen kokouksen pitämistä, jossa päätetään 
osakaskunnalle kuuluvan korvauksen nostami
sesta ja käyttämisestä. 

Jotta yksittäinen osakas, jonka osuus kor
vaussummasta voi olla merkittävä, ei olisi 
edellä tarkoitetussa tilanteessa velvollinen 
odottamaan osakaskunnan mahdollista järjes
täytymistä tai osakaskunnan kokouksen pitä
mistä, ehdotetaan, että kukin järjestäytymättö
män osakaskunnan osakas voisi nostaa osuu
tensa lääninhallitukseen talletetusta korvaus
summasta esittämällä luotettavan selvityksen 
omasta osuudestaan. 

16 luku. Toimituskustannukset 

Kiinteistötoimituksen toimituskustannukset 
muodostuvat toisaalta erilaisista toimituksen 
aikaisista menoista ja toisaalta maksusta, joka 

valtiolle tai kunnalle peritään niiden viran
omaisten suorittamasta toimituksesta. Lukuun 
sisältyvät yksityiskohtaiset säännökset toimi
tusmenoista ja niiden maksamisesta sekä toimi
tuskustannusten jakamisesta asianosaisten kes
ken siltä osin kuin asiasta ei ole muualla tässä 
laissa säädetty. Edelleen luvussa säädettäisiin 
toimituskustannusten maksamisesta valtion tai 
kunnan varoista eräissä tapauksissa. Sen sijaan 
lukuun ei ole sisällytetty yksityiskohtaisia sään
nöksiä valtiolle tai kunnalle perittävästä kiin
teistötoimitusmaksusta, vaan tästä on tarkoitus 
säätää erillisellä lailla, kuten nykyisinkin. 

Kuten yleisperusteluissa ja 15 luvun peruste
luissa on todettu, asianosaisia palveltaisiin si
ten, että toimitus suoritettaisiin niin sanotun 
täyden palvelun periaatteella. Tämä tarkoittaa 
sitä, että toimitusmiehet huolehtivat kaikista 
toimitukseen liittyvistä hankinnoista. Toimitus 
suoritettaisiin ilman, että asianosaisen tarvitsisi 
osallistua hakemuksen jättämisen jälkeen mil
lään tavoin toimituksen suorittamiseen. Tästä 
johtuu, että kaikki toimituksen aikaiset menot 
ehdotetaan maksettavaksi pääsääntöisesti etu
käteen valtion tai kunnan varoista sitä mukaa 
kuin menoja aiheutuu. Nämä menot perittäisiin 
toimituksen lopettamisen jälkeen asianosaisilta 
valtiolle tai kunnalle. Näin menetellään jo 
nykyään tontinmittauksessa. Ehdotuksen mu
kaan menettely laajennettaisiin koskemaan 
kaikkia kiinteistötoimituksia. Muutoin luvun 
säännökset vastaavat pääasiallisesti voimassa 
olevan lain säännöksiä. 

207 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu mää
ritelmänomainen säännös siitä, että toimitus
kustannuksiin kuuluvat toimitusmenot ja kiin
teistötoimitusmaksu. 

T oimitusmenoilla tarkoitetaan toimituksen 
suorittamiseen liittyviä toimituksen aikaisia 
menoja. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi 
maastotöiden suorittamisessa käytettävien apu
miesten palkat ja muut niihin verrattavat me
not, rajamerkkien hankkimis- ja kuljetuskus
tannukset sekä maastotöiden suorittamisen yh
teydessä aiheutetuista vahingoista johtuvat kor
vaukset, jotka 182 §:n 2 momentin mukaan 
maksetaan. Edelleen toimitusmenoihin kuulu
vat uskotuille miehille, toimitsijoille ja asian
tuntijoille maksetut palkkiot ja korvaukset. 
Pykälän 2 momenttiin on otettu edellä tarkoi
tettuja toimitusmenoja koskeva esimerkinomai
nen luettelo tavallisimmista toimitusmenoista. 

Kuten lukukohtaisissa perusteluissa todet
tiin, kiinteistötoimitusmaksusta on tarkoitus 
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säätää erillisellä lailla. Vastaavasta maksusta 
säädetään nykyisin maanmittausmaksulaissa. 
Pykälän 3 momenttiin on otettu tätä koskeva 
viittaussäännös. 

208 §. Edellä sanotun mukaisesti toimitusme
not maksettaisiin 180 §:ssä säädettyä poikkeus
ta lukuun ottamatta etukäteen valtion tai kun
nan varoista ja perittäisiin toimituksen lopetta
misen jälkeen takaisin valtiolle tai kunnalle. 
Jotta kaikki toimituksesta asianosaiselle aiheu
tuvat maksut voitaisiin periä yhdellä kertaa, 
olisi toimitusmenojen periminen liitettävä kiin
teistötoimitusmaksun perimiseen. Pykälään on 
otettu näitä koskevat säännökset. 

209 §. Pykälässä ovat säännökset toimitus
kustannusten jakamisesta asianosaisten kesken. 

Pääsääntöisesti oikeudenmukaisena toimitus
kustannusten jakoperusteena asianosaisten kes
ken on pidettävä kunkin asianosaisen toimituk
sesta saamaa hyötyä siitä riippumatta, kuka 
asianosaisista on toimituksen pannut vireille. 
Silloin kun tästä pääsäännöstä on syytä poike
ta, on lakiin asianomaiselle kohdalle otettu 
siitä erityissäännös. 

Eräiden toimitusten osalta asianosaiset ovat 
voineet jo toimituksen perusteena olevassa so
pimuksessa, kuten rasitteen perustamista tai 
tilusvaihdon toimittamista koskevassa sopi
muksessa sopia myös toimituskustannusten 
suorittamisesta. Kun asianosaisten sopimusva
pautta toimituskustannusten jakamisen osalta 
ei ole perusteltua rajoittaa, ehdotetaan, että 
asianosaiset voisivat sopia toimituskustannus
ten jakamisesta. 

Yleisen alueen mittauksen on katsottava 
tapahtuvan ensi sijaisesti kunnalle kuuluvien 
tehtävien hoitamiseksi. Tämän vuoksi 2 mo
mentissa ehdotetaan säädettäväksi, että yleisen 
alueen mittauksen toimituskustannukset mak
saa kunta. 

210 §. Pykälässä ovat säännökset sellaisia 
erityistapauksia varten, joissa toimitusmääräys 
peruutetaan, toimitus raukeaa taikka toimitus 
jää sikseen. 

Toimitusmääräyksen peruuttaminen tai toi
mituksen raukeaminen perustuu toimituksen 
hakijan tahdonilmaisuun. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että tällaisissa tapauksissa toimituskus
tannukset olisi hakijan maksettava. 

Kun toimitus jätetään edellytysten puuttumi
sen vuoksi sikseen, ei toimituksen aloittamises
ta yleensä ole hyötyä kenellekään asianosai-

selle. Näin ollen vastuu sikseen jätetyn tolml
tuksen toimituskustannusten suorittamisesta 
tulisi olla ensisijaisesti hakijalla. 

Toisinaan toimituksessa saatetaan suorittaa 
ennen sen sikseen jättämistä sellaisia selvitys
tehtäviä, kuten esimerkiksi yhteisen alueen osa
kasluettelon laatiminen, jotka tulevat usean 
asianosaisen hyödyksi. Tällaisesta erityisestä 
syystä tulisi voida hakijan ohella määrätä 
muukin asianosainen osallistumaan toimitus
kustannuksiin. Tätä tarkoittava erityissäännös 
on otettu 2 momenttiin. 

211 §. Käytännössä ilmenee tapauksia, joissa 
toimitusta on haettu täysin aiheettomasti, jopa 
kiusantekotarkoituksessa. Niinpä saman rajan 
käymistä, joka on merkitty selvin rajamerkein, 
on saatettu hakea useamman kerran lyhyellä 
aikavälillä. Jotta tällaisten toimitusten osalta 
eivät hakijan ohella muut asianosaiset joutuisi 
suorittamaan toimituskustannuksia ehdote
taan, että aiheettomasti haetun toimituksen 
toimituskustannukset olisi hakijan yksin mak
settava. Edelleen ehdotetaan, että aiheettomasti 
haetussa toimituksessa hakijan olisi korvattava 
myös muulle asianosaiselle aiheutuneet välttä
mättömät kustannukset kokonaan tai osittain 
silloin, kun se katsotaan kohtuulliseksi. Tällai
nen tilanne olisi esimerkiksi täysin kiusanteko
tarkoituksessa haetun toimituksen tapauksessa. 

Varsinkin riitaisissa toimituksissa asianosai
nen saattaa aiheuttaa selvästi aiheettomia kus
tannuksia esimerkiksi estämällä tarpeellisen 
katselmuksen suorittamisen omistamassaan ra
kennuksessa, jolloin joudutaan lykkäämään 
toimituksen suorittamista poliisin virka-apuun 
turvautumista varten. Jotta tällaisista tahallaan 
aiheutetuista lisäkustannuksista eivät muut 
asianosaiset joutuisi vastaamaan, ehdotetaan, 
että tahallisesti aiheutetuista selvästi aiheetto
mista toimituskustannuksista vastaa niiden ai
heuttaja yksin ja että hänen on lisäksi korvat
tava toiselle asianosaiselle tahallisesti aiheutta
mansa ylimääräiset edunvalvontakustannukset. 
Tällainen ylimääräinen kustannus voisi olla 
esimerkiksi avustajan palkkio edellä mainitun
laisen katselmustilanteen yhteydessä. 

212 §. Edellä 68 §:n kohdalla on todettu, että 
sanotun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa on yleisen edun mukaista panna 
vireille uusjako ilman, että kukaan asianosai
nen sitä hakee. Päätöksen tällaisen uusjaon 
vireillepanosta tekee maanmittaustoimisto. 
Kun toimituksen suorittaminen kyseisessä ta
pauksessa on tarkoituksenmukaista yleisen 
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edun kannalta ja voidaan suorittaa, vaikka 
asianosaiset eivät ole sitä hakeneet, ehdotetaan, 
että tällaisen uusjaon toimituskustannukset 
maksetaan lopullisesti valtion varoista. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännökset, joiden mukaan toimituskustan
nukset maksettaisiin, sen mukaan kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään, valtion tai kunnan 
varoista sellaisesta toimituksesta, jonka suorit
tamisella voidaan poistaa kiinteistörekisterissä 
tai kiinteistöjaotuksessa oleva puutteellisuus tai 
korjata kiinteistöjärjestemässä oleva virheeni
syys taikka muutoin edistää kiinteistöjärjestel
män luotettavuutta ja selvyyttä. Näissä tapauk
sissa on kyse toimituksesta, joka edistää viran
omaiselle kuuluvaa kiinteistöjärjestelmän yllä
pitämistä. Tällainen toimitus voi tulla vireille 
joko asianosaisen hakemuksesta tai 283 §:ssä 
ehdotetun mukaisesti kiinteistörekisterinpitäjän 
esityksestä tai määräyksestä. Toimituskustan
nusten maksaja määräytyy sen mukaan, suorit
taako toimituksen valtion vai kunnan viran
omainen. 

Lakiehdotuksen 103 §:n 2 momentissa ovat 
säännökset kunnan oikeudesta hakea kiinteis
tönmääritystä, joka on tarpeen kaavan laati
mista tai toteuttamista varten, sekä sellaisen 
viranomaisen, yhteisön tai muun henkilön oi
keudesta hakea rajankäyntiä, jonka toimenpi
teen vuoksi rajankäynti on tullut tarpeelliseksi. 
Näiden toimitusten toimituskustannukset eh
dotetaan määrättäväksi sen maksettavaksi, jo
ka on aiheuttanut toimituksen suorittamisen. 

213 §. Edellä sanotun mukaisesti 212 §:n mu
kaisissa toimituksissa toimituskustannukset se
kä toimitusmenojen että kiinteistötoimitusmak
sun osalta maksetaan valtion tai kunnan va
roista joko kokonaan tai osittain. 

Useissa laeissa on nykyisin säännöksiä, joi
den mukaan maanmittausmaksu suoritetaan 
valtion tai kunnan varoista tietyn toimituksen 
osalta taikka maksu jätetään valtiolle tai kun
nalle perimättä. Edellä 207 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu kiinteistötoimitusmaksu tulisi kor
vaamaan nykyisen maanmittausmaksun. Samo
jen perusteiden mukaan kuin kiinteistötoimi
tusmaksu, valtion tai kunnan tulisi kyseisten 
toimitusten osalta suorittaa myös toimitusme
not Pykälään on otettu tätä tarkoittavat sään
nökset. 

17 luku. Kiinteistöjen yhdistäminen 

Lukuun sisältyvät kiinteistöjen yhdistämistä 

JO 3407911 

koskevat säännökset. Kiinteistöjen yhdistämi
sessä muodostuu kahdesta tai useammasta en
nestään olevasta kiinteistöstä uusi kiinteistö. 

Kiinteistöjen yhdistämisen tarkoituksena on 
mahdollistaa, että niiden omistaja voi koota 
samaan käyttöyksikköön kuuluvat kiinteistön
sä yhdeksi rekisteriyksiköksi. Tällöin kiinteis
töihin kohdistuvien asioiden, kuten kiinnitys
ten, maatalouden harjoittamiseen liittyvien lu
pa- ja muiden asioiden ja verotusasioiden hoito 
helpottuu. Tarve kiinteistöjen yhdistämiseen 
syntyy muun muassa silloin, kun hankitaan 
kokonaisia kiinteistöjä käytettäväksi lisäaluee
na ennestään olevan käyttöyksikön yhteydessä 
taikka kun lisäalueeksi hankittua määräalaa ei 
ole voitu lohkomisen yhteydessä siirtää määrä
alan ostajan ennestään omistamaan kiinteis
töön kiinnitysten erilaisuuden vuoksi. 

Nykyisin kiinteistöjen yhdistämisestä sääde
tään tilojen yhdistämisestä annetussa laissa. 
Sen nojalla voidaan yhdistää vain tiloja. Lisäk
si jakolain nojalla voidaan yhdistää valtiolle 
kuuluva tila valtion metsämaahan, samalle 
omistajalle kuuluvat pakkolunastusyksiköt se
kä tila pakkolunastusyksikköön. Edelleen kaa
voitusalueiden jakolain mukaan voidaan yhdis
tää yleiset alueet, joilla on sama käyttötarkoi
tus. Muunlaatuisten kiinteistöjen yhdistäminen 
ei sitä vastoin ole mahdollista. Yhdistämisestä 
päättää maanmittaustoimisto omistajan hake
muksesta. Yleisten alueiden osalta päätöksen 
tekee kuitenkin rakennuslautakunta. 

Tämän luvun säännökset korvaisivat edellä 
mainitut yhdistämistä koskevat säännökset. 
Yhdistäruismahdollisuus koskisi kaiken laatui
sia kiinteistöjä. Kiinteistöjen yhdistämistä voisi 
hakea kiinteistöjen omistaja ja yhdistäminen 
tapahtuisi hallinnollisella päätöksellä ilman 
kiinteistötoimitusta. Menettely olisi samanlai
nen kuin nykyään. Päätöksen tekisi kiinteistö
rekisterin pitäjä. Siten tonttia tai yleistä aluetta 
koskevan yhdistäruispäätöksen tekisi kunnan 
kiinteistörekisterin pitäjä ja muiden kiinteistö
jen osalta yhdistämisestä päättäisi maanmitta
ustoimisto. 

Kiinteistöoikeudellisesti kiinteistöjen yhdistä
minen on verrattavissa yhteislohkomiseen. 
Niinpä esimerkiksi kiinnitysten osalta sovellet
taisiin yhdistämällä muodostuneeseen kiinteis
töön samaa laajenemisperiaatetta kuin yhteis
lohkomisessa muodostuneeseen kiinteistöön
kin. Lisäksi yhdistämisessä suoritettaisiin kiin
nitysten etuoikeuksia koskevia järjestelyjä. Oi-
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keudelliselta kannalta yhdistämisen edellytykset 
olisivatkin pääasiassa samat kuin yhteislohko
misen edellytykset. 

214 §. Pykälässä säädettäisiin kiinteistöjen 
yhdistämisen edellytyksistä. 

Kiinteistö on 2 §:n mukaan itsenäinen maan
omistuksen yksikkö. Se on myös lainhuudatuk
sen, panttauksen ja pakkotäytäntöönpanon yk
sikkö. Tästä johtuu, että yhdistettävien kiinteis
töjen tulee omistussuhteiltaan olla yhteneväiset. 

Kiinteistöjärjestelmän selvyyden vuoksi edel
lytetään, että yhdistettävät kiinteistöt ovat sa
massa kunnassa ja samaa laatua ja ettei kiin
teistöjen yhdistäminen aiheuta epätarkoituk
senmukaista palstojen sijoitusta. Niinpä esimer
kiksi toisistaan etäällä sijaitsevia.kiinteistöjä ei 
voitaisi yhdistää. Poikkeuksista yhdistettävien 
kiinteistöjen samanlaatuisuuden vaatimukseen 
säädetään 215 §:ssä. 

Kuten lukukohtaisissa perusteluissa todet
tiin, yhdistämisellä pyritään kokoamaan saman 
omistajan samaan käyttöyksikköön kuuluvat 
kiinteistöt yhdeksi kiinteistöksi. Siten esimer
kiksi asemakaava-alueella olevan tontin tai 
puistoaluetta käsittävän yleisen alueen yhdistä
minen kaavan ulkopuoliseen maatilan kiinteis
töön ei ole tarkoituksenmukaista. Yhdistämi
sen edellytyksenä olisikin, että kiinteistöt kuu
luvat tai ne on tarkoitettu kuulumaan samaan 
käyttöyksikköön. 

Jos yhdistettäväksi aiottu kiinteistö olisi pak
kotäytäntöönpanon alainen yhdistämisen ajan
kohtana, kiinteistöjärjestelmän selvyys ja luo
tettavuus kärsisi tällaisen kiinteistön yhdistämi
sestä muuhun kiinteistöön. Tämän vuoksi edel
lytetään, että yhdistettävä kiinteistö ei ole 
ulosmitattu tai ei kuulu konkurssipesään eikä 
mihinkään kiinteistöön kohdistu turvaamistoi
menpiteitä. 

Edellä tarkoitettuja yhdistämisen edellytyk
siä koskevat säännökset on otettu 1 momentin 
1-7 kohtaan. 

Lukukohtaisissa perusteluissa esitetyn mu
kaisesti kiinnitysten osalta ehdotetaan sovellet
tavaksi yhdistämällä muodostuneeseen kiinteis
töön kiinnitysten laajenemisperiaatetta sekä 
kiinnitysten etusijajärjestelyjä. Näiden mukai
sesti 1 momentin 8 kohtaan ja 2 momentittiin 
on otettu säännökset yhdistämisen edellytyksis
tä siinä tapauksessa, että yhdistettäviin kiinteis
töihin kohdistuu kiinnityksiä. 

Yhdistämisen suorittamisesta 2 momentin 1 
kohdan perusteella seuraa, että kiinnitysten 
etusijajärjestys muuttuu samaksi ilman kiinni-

tysten haltijoiden suostumusta. Tätä koskeva 
säännös on otettu 217 §:n 2 momenttiin. Tä
män vuoksi 3 momenttiin on otettu säännös 
siitä, että ennen asian ratkaisemista panttioi
keuden haitijoille on varattava tilaisuus mieli
piteensä esittämiseen asiassa. 

215 §. Pykälään sisältyvät poikkeussäännök
set 214 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittuun 
kiinteistöjen samaa laatua koskevaan yhdistä
misen edellyty kseen. 

Tontti on asemakaavan alueella rakentami
sen yksikkö. Käytännössä esiintyy tilanteita, 
joissa tonttijakoa muutetaan siten, että uusi 
tontti muodostuu ennestään olevasta tontista ja 
muusta kiinteistöstä esimerkiksi tilasta. Jotta 
tällöin ei tarvitsisi suorittaa tontinmittausta, 
jonka ainoana tarkoituksena olisi kyseisten 
kiinteistöjen yhdistäminen, ehdotetaan, että tä
män laatuisissa tapauksissa muu kiinteistö voi
taisiin yhdistää tonttiin. 

Kunta joutuu usein hankkimaan kaavassa 
yleiseksi alueeksi esimerkiksi puistoksi osoitet
tuun alueeseen tarkoitettuja alueita vähitellen. 
Hankinnan kohteena voi olla kokonaisia kiin
teistöjä. Tällöin on tarkoituksenmukaista, että 
hankittu kiinteistö voidaan yhdistää siihen ylei
seen alueeseen, joka muodostaa osan kaavan 
mukaista yleistä aluetta. 

Pakkolunastusyksikön omistaja saattaa 
hankkia lisäaluetta omistamaansa kiinteistöön. 
Tarkoituksenmukaista on, ettei lisäaluetta pi
detä erillisenä kiinteistönä, vaan että se yhdis
tetään ennestään olevaan pakkolunastusyksik
köön. Samoin on tarkoituksenmukaista, että 
sellainen valtion hankkima alue, joka on tar
koitettu kuuluvaksi samaan käyttöyksikköön 
ennestään olevan valtion metsämaan kanssa, 
yhdistetään siihen. Pykälän 2 momenttiin on
kin otettu säännös siitä, että yleiseen alueeseen, 
pakkolunastusyksikköön ja valtion metsämaa
han voidaan yhdistää muun laatuinen kiinteis
tö. Kun mainittuihin kiinteistöihin ei kiinnitys
tä koskevan lainsäädännön mukaan voi koh
distua kiinnityksiä, edellytyksenä yhdistämiselle 
olisi muiden edellytysten lisäksi, ettei yhdistet
tävään kiinteistöön kohdistu kiinnityksiä. Kiin
teistöjen laadun vuoksi ehdotetaan, ettei yhdis
tettävällä kiinteistöllä saisi olla osuutta yhteis
metsään eikä yleisen alueen yhdistettäessä 
myöskään muuhun yhteiseen alueeseen eikä 
oikeutta erityiseen etuuteen. 

216 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu sään
nös siitä, että yhdistämisestä päättää kiinteis
törekisterin pitäjä. 
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Tavallisesti yhdistäminen tulee vireille siten, 
että kiinteistöjen omistaja hakee yhdistämistä. 
Kiinteistöjärjestelmän selvyyden kannalta saat
taa esiintyä tapauksia, joissa kiinteistörekiste
rin pitäjä harkitsee yhdistämisen tarkoituksen
mukaiseksi ja joissa aloite yhdistämiseen voi
taisiin näin ollen tehdä kiinteistörekisterin pi
täjän taholta. Tämän vuoksi 2 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
yhdistäminen voidaan tehdä hakemuksetta, jos 
kiinteistöjen omistaja antaa siihen suostumuk
sensa. 

217 §. Oikeusvaikutusten kannalta on tärkeä
tä määrätä yksikäsitteisesti ajankohta, milloin 
yhdistäminen katsotaan lopullisesti tapahtu
neeksi. 

Vastaavasti kuten kiinteistötoimitusten yh
teydessä myös yhdistämisessä muodostuva uusi 
kiinteistö täyttää kaikilta osin 2 §:ssä tarkoite
tut kiinteistön tunnusmerkit, kun yhdistämises
tä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Re
kisterimerkinnän tekeminen puolestaan edellyt
tää, että yhdistämistä koskeva päätös on lain
voimainen. Niinpä ehdotetaan, että kiinteistö
jaotuksen muutosajankohdaksi määrättäisiin 
yhdistämällä muodostuneen kiinteistön kiin
teistörekisteriin merkitsemisajankohta. Pykälän 
1 momenttiin on otettu tätä koskevat säännök
set. 

Kuten 214 §:n säännöksistä ilmenee, yhdistä
minen vaikuttaa kiinnityksiin. Tämän vuoksi 
on tärkeätä, että yhdistämispäätöksestä ilmoi
tetaan kirjaamisviranomaiselle lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin tehtäviä merkintöjä varten. 
Pykälän 2 momenttiin on otettu tätä koskeva 
säännös. 

218 §. Edellä 214 §:n kohdalla on käsitelty 
yhdistämisen edellytyksiä silloin, kun yhdistet
täviin kiinteistöihin kohdistuu kiinnityksiä. 
Edellytykset on asetettu siten, että kiinnitysten 
osalta voidaan toteuttaa laajenemisperiaate. 
Sen mukaan yhdistettäviin kiinteistöihin koh
distuvat kiinnitykset kohdistuvat yhdistämisen 
jälkeen yhdistämällä muodostettuun kiinteis
töön. 

Jos yhdistettäviin kiinteistöihin kohdistuu eri 
kiinnityksiä, ei ole olemassa perustetta, minkä 
mukaan ne asetettaisiin keskinäiseen etusijajär
jestykseen. Jotta yhdistämisen vuoksi ei aiheu
tuisi sekaannusta kiinnitysten etusijajärjestyk
sen suhteen, voidaan menetellä joko siten, että 
panttioikeuden haltijat sopivat etusijajärjestyk
sestä tai siten, että kaikki yhdistettäviä kiinteis
töjä rasittavat kiinnitykset kohdistuvat yhdis-

tämisen jälkeen samalla etusijalla yhdistämällä 
muodostettuun kiinteistöön. Pykälän 1 mo
menttiin onkin otettu säännös kiinnitysten laa
jentumisesta koskemaan koko uutta kiinteistöä 
sekä kiinnitysten etusijojen järjestymisestä yh
distämistilanteissa. 

Kiinteistöjen yhdistäminen on luonteeltaan 
kiinteistöjaotuksellinen muutos, jolla ei saa olla 
vaikutuksia asianomaisiin kiinteistöihin alueel
lisesti kohdistuviin vuokra- tai muihin erityisiin 
oikeuksiin. Pykälän 2 momenttiin on otettu 
tästä säännös. 

Rasiteoikeudet poikkeavat muista kiinteistöi
hin kohdistuvista käyttöoikeuksista siinä, että 
oikeus voi kuulua vain kiinteistölle. Rasitteen 
tuoma käyttöoikeus perustuu siten kiinteistön 
omistukseen. Kun yhdistämisen seurauksena 
samalle omistajalle kuuluvat oikeutettu ja rasi
tettu kiinteistö yhtyvät, ei rasitteen pysyttämi
seen ole enää perustetta. Tämän vuoksi ehdo
tetaan pykälän 3 momentissa säädettäväksi, 
että yhdistettävien kiinteistöjen keskinäiset ra
sitteet lakkaavat. 

18 luku. Tontin ja yleisen alueen merkitseminen 
kiinteistöksi kiinteistörekisteriin 

Edellä 6 luvun perusteluissa on todettu, että 
rekisteritontin ja yleisen alueen muodostaminen 
olisi nykyiseen tapaan kaksivaiheinen toimitus 
siten, että ensimmäinen vaihe käsittäisi mitta
ustoimituksen ja toisena vaiheena olisi kiinteis
törekisteriin merkitseminen. Mainitussa 6 lu
vussa ovat tontinmittausta ja yleisen alueen 
mittausta koskevat säännökset. Tähän lukuun 
puolestaan sisältyisivät tontin ja yleisen alueen 
kiinteistörekisteriin merkitsemistä koskevat 
säännökset. 

Tavallisesti kiinteistörekisteriin merkitsemi
nen tapahtuisi mittaustoimituksen perusteella 
sen jälkeen, kun rekisteröimisen edellytykset 
ovat olemassa. Menettely vastaisi nykyistä me
nettelyä. 

Nykyään kaavoitusalueiden jakolain 8 a lu
vun mukaan voidaan vain tila tai rekisteriton
tin jäljelle jäänyt alue, jos se vastaa voimassa 
olevan tonttijaon mukaisen tontin aluetta, mer
kitä tontiksi kiinteistörekisteriin tontinmittaus
ta suorittamatta. Ehdotuksen mukaan tätä 
merkitsemismenettelyä laajennettaisiin siten, et
tä tontinmittausta suorittamatta muukin kiin
teistö kuin tila tai jäljelle jäänyt rekisteritontin 
alue voitaisiin merkitä tonttina kiinteistörekis-
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teriin. Vastaava menettely tulisi koskemaan 
myös yleistä aluetta. Tältä osin ehdotetut sään
nökset merkitsevät kaavoitusalueiden 8 a lu
kuun sisältyvän merkitseruismenettelyn laajen
tamista. 

Lakiehdotuksen mukaan tontin ja yleisen 
alueen kiinteistörekisteriin merkitsemisen edel
lytykset ratkaisisi kaikilta osin kunnan kiinteis
törekisterin pitäjä. Näin ollen voimassa olevan 
lain mukainen järjestelmä, jonka mukaan eräis
sä tapauksissa tontin- ja yleisen alueen muo
dostukseen tarvitaan kiinteistötuomarin suos
tumus, poistuisi. Siten kiinteistötuomarit eivät 
käsittelisi enää kiinteistönmuodostamiseen ja 
kiinteistöjen rekisteröimiseen liittyviä asioita. 

Jos tontti muodostuu usean kiinteistön 
alueesta, sovellettaisiin tontin kiinteistörekiste
riin merkitsemisen yhteydessä kiinnitysten osal
ta laajenemisperiaatetta ja kiinnitysvastuusta 
vapauttaruisperiaatetta sekä suoritettaisiin kiin
nitysten etusijajärjestelyjä. Tältä osin ehdotetut 
säännökset olisivat pääosin nykyisiä säännök
siä vastaavat. 

Merkitseminen mittauksen perusteella 

219 §. Pykälään on otettu säännös siitä, että 
tontin ja yleisen alueen kiinteistörekisteriin 
merkitsemistä koskevan asian ratkaisee kiin
teistörekisterin pitäjä. Hänen tulee näin ollen 
selvittää, että rekisteriin merkitsemisen edelly
tykset ovat olemassa. 

Jotta kiinteistörekisteriin merkitseruispäätös 
olisi heti lainvoimainen, ehdotetaan, että kiin
teistörekisterin pitäjän päätökseen saisi hakea 
muutosta vain, jos merkitseminen on evätty tai 
se on tehty vastoin tontin omistajan tahtoa 
taikka jos kiinnityksestä vapauttaminen on 
tehty panttioikeuden haltijan suostumuksetta. 

220 §. Pykälässä ovat perussäännökset tontin 
ja yleisen alueen rekisteriin merkitsemisestä. 

Tontinmittauksella ja yleisen alueen mittauk
sella ratkaistaan rekisteriin merkittävien yksi
köiden ulottuvuus. Tämän vuoksi rekisteriin 
merkitseminen edellyttää mittaustoimituksen 
lainvoimaisuutta. Jos tontinmittausta on hake
nut tontin omistaja tai yleisen alueen mittausta 
kunta ja mittaustoimituksessa hakija osoittaa 
rekisteröintiedellytysten olevan olemassa, voi
daan rekisteriin merkitseminen suorittaa ilman 
erityistä pyyntöä heti mittaustoimituksen saa
tua lainvoiman. 

Tontinmittausta voi 43 §:n mukaan hakea 

omistajan ohella kaavatontin tai siihen kuulu
van alueen haltija. Yleisen alueen mittausta voi 
hakea paitsi kunta myös yleiseksi alueeksi 
osoitettuun alueeseen kuuluvan alueen omista
ja. Lisäksi kiinteistörekisterin pitäjä voi mää
rätä hakemuksetta tontin- tai yleisen alueen 
mittauksen suoritettavaksi. Kun kiinteistörekis
teriin merkitsemisellä on huomattavia oikeus
vaikutuksia ja merkitseminen edellyttää esimer
kiksi omistusoikeuden osoittamista tonttiin tai 
yleiseen alueeseen, ehdotetaan, että muun kuin 
tontin omistajan tai kunnan hakemuksesta 
suoritetun mittauksen perusteella tontti tai 
yleinen alue merkitään rekisteriin vain omista
jan pyynnöstä. Omistajan erikseen tekemä 
pyyntö on tarpeen myös silloin, kun tonttia tai 
yleistä aluetta ei heti voida merkitä rekisteriin 
mittaustoimituksen jälkeen rekisteröintiedelly
tysten puuttumisen vuoksi. Tällöin omistajan 
on tarpeen pyyntönsä yhteydessä osoittaa näi
den edellytysten olemassaolo. 

Erityisestä syystä kiinteistörekisterin pitäjä 
voisi kuitenkin päättää tontin tai yleisen alueen 
rekisteriin merkitseruisestä ilman omistajan 
pyyntöä. Tontin omistajaa olisi kuitenkin en
nen päätöksen tekemistä kuultava eikä merkit
semistä saisi tehdä, jos omistaja sen kieltää. 
Kieltäminen voi olla tarpeen esimerkiksi kiin
nitysten laajenemisen vuoksi. 

221 §. Pykälässä säädettäisiin tontin kiinteis
törekisteriin merkitsemisen asiallisista edelly
tyksistä. 

Kiinteistörekisteriin merkittävään tonttiin 
kuuluvien alueiden osalta tulee täyttyä omis
tuksen yhtenäisyys ja rasitusten yhtenäisyys. 
Omistuksen yhtenäisyyttä koskevat säännökset 
ovat 1 momentin 1 ja 2 kohdassa. 

Kiinteistörekisteriin merkitseminen tapahtuu 
omistajan pyynnöstä. Tästä seuraa, ettei omis
tajan määrääruisvalta saa olla rajoitusten alai
nen. Tämän vuoksi 1 momentin 3 kohtaan on 
otettu säännös siitä, ettei tonttia, jonka alue tai 
sen osa on ulosmitattu tai kuuluu konkurssi
pesään taikka siihen kohdistuu turvaamistoi
menpide, saa merkitä kiinteistörekisteriin. 

Pykälän 1 momentin 4 kohtaan sekä 2 ja 3 
momenttiin on puolestaan otettu rasitusten 
yhtenäisyyttä toteuttavat säännökset kiinnitys
ten laajenemisperiaatteen pohjalta. 

222 §. Kun rekisteriin merkittävä tontti muo
dostuu luovutetusta tai myyjälle pidätetystä 
määräalasta, vastaavat tontinmittaus ja sitä 
seuraava tontin kiinteistörekisteriin merkitse
minen oikeudellisesti määräalan lohkomista. 
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Tämän vuoksi kysymyksessä olevassa tapauk
sessa on edellytettävä, että sen kiinteistön tai 
määräalan omistajalla, josta tontti muodostuu, 
on siihen kiinteistöön tai määrä- alaan lainhuu
to. 

223 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, 
että erityistä oikeutta koskeva kirjaus, joka 
kohdistuu yhteiseen alueeseen, rinnastetaan 
kiinnitykseen. Erityisellä oikeudella, joka koh
distuu kiinteistön muuhun alueeseen kuin sii
hen, joka kuuluu rekisteröitävään tonttiin, ei 
ole tontin aluetta rasittavaa vaikutusta. Tämän 
vuoksi ei myöskään mainitunlaisen oikeuden 
pysyvyyden vakuudeksi vahvistettua kiinnitystä 
tarvitse ottaa huomioon tutkittaessa rasitusten 
yhtenäisyyttä 221 §:ssä tarkoitetussa tapaukses
sa. 

Jäljempänä 224 §:n 2 momentissa olevan 
säännöksen mukaan tontti vapautuu yhteisen 
alueen osalta vastaamasta osakaskiinteistöihin 
kohdistuvista, saamisen vakuudeksi vahviste
tuista kiinnityksistä, jos tonttiin on tullut kuu
lumaan yhteistä aluetta. Tämän vuoksi ei 
myöskään mainittuja kiinnityksiä tarvitse ottaa 
huomioon harkittaessa tontin rekisteriin mer
kitsemisen edellytyksiä. Tätä koskevat sään
nökset ovat pykälän 2 momentissa. 

224 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, milloin 
rekisteriin merkittävä tontti vapautuu tai va
pautetaan vastaamasta niiden kiinteistöjen 
kiinnityksistä, joiden aluetta tonttiin sisältyy. 
Kiinnityksistä vapautumisella pyritään edistä
mään tontin kiinteistörekisteriin merkitsemisen 
mahdollisuutta. 

Pykälän 1 momentissa on lähdetty siitä, että 
tontti voidaan vapauttaa vastaamasta edellä 
tarkoitetuista kiinnityksistä, paitsi panttioikeu
den haltijan suostumuksen perusteella myös 
silloin, kun kantakiinteistön arvo selvästi ylit
tää panttisaamisten määrän. Tämä niin sanot
tuun vahingottomuusharkintaan perustuva va
pauttaminen sisältyy myös voimassa olevaan 
kaavoitusalueiden jakolain vastaaviin säännök
siin. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös 
siitä, että tontti vapautuu siihen sisältyvän 
yhteisen alueen osalta vastaamasta osakaskiin
teistöihin saatavan vakuudeksi vahvistetuista 
kiinnityksistä. 

Pykälän 3 momentissa on säännös siitä 
ajankohdasta, jolloin tontin katsotaan 1 ja 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vapautu-

neen kiinnityksistä. Lisäksi pykälän 4 moment
tiin on otettu kiinnitysten laajenemista koskeva 
säännös tontin osalta. 

225 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
kirjaamisviranomaiselle tehtävästä ilmoitukses
ta, joka koskee tontinmittauksen tai yleisen 
alueen mittauksen lopettamista lakiehdotuksen 
220 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
tai kiinteistörekisterin pitäjän päätöstä saman 
pykälän 2 momentissa tarkoitetussa tapaukses
sa. 

226 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, miten 
tontin rekisteröimisen yhteydessä kantakiinteis
tö määräytyy. 

227 §. Pykälässä säädettäisiin yleisen alueen 
kiinteistörekisteriin merkitsemisestä. 

Edellä 2 §:n 4 kohdan mukaan yleisen alueen 
ominaisuuksiin kuuluu muun muassa, että se 
on kunnan omistama. Tämän vuoksi yleisen 
alueen kiinteistörekisteriin merkitsemisen edel
lytyksenä olisi, että se on kunnan omistama tai 
että se tulee kunnan omistukseen rakennuslain 
47 §:n 2 momentissa tarkoitetun erottamisen 
kautta. 

Yleisen alueen luonteesta johtuu, ettei se voi 
olla kiinnityksen kohteena. Niinpä yleinen alue 
voitaisiin merkitä kiinteistörekisteriin, jos sen 
alueeseen ei kohdistu kiinnityksiä tai alue 
vapautuu kiinnityksistä rekisteriin merkitsemi
sen yhteydessä. 

Kiinnityksistä vapautumiseen tai vapautta
miseen sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin 
tontin osalta. Tätä tarkoittavat viittaukset 
asianomaisiin säännöksiin sisältyvät 2 moment
tiin. Lisäksi kiinnityksistä vapautuminen voi 
katualueen osalta tapahtua rakennuslain 73 §:n 
perusteella. 

228 §. Tontti ja yleinen alue täyttävät kaikilta 
osin 2 §:ssä tarkoitetut kiinteistön tunnusmer
kit, kun ne on merkitty kiinteistörekisteriin. 
Pykälään onkin otettu säännös siitä, että ton
tista tai yleisestä alueesta katsotaan muodostu
neen kiinteistö ja siitä johtuvat oikeusvaikutuk
set syntyneiksi, kun rekisteriin merkitseminen 
on tapahtunut. 

Merkitseminen ilman mittausta 

229 ja 230 §. Pykäliin sisältyvät säännökset 
kiinteistön alueen merkitsemisestä tonttina tai 
yleisenä alueena kiinteistörekisteriin ilman mit
tausta. 

Tontin- tai yleisen alueen mittauksen tarkoi-
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tuksena on määrittää sen alueen ulottuvuus ja 
ne kiinteistöt, joista tontti tai yleinen alue 
muodostuu. Jos tonttijako on hyväksytty siten, 
että kaavatontin alue vastaa ennestään olevan 
kiinteistön aluetta, ei tontinmittaus ulottuvuu
den määrittämiseksi tarpeen, vaan kiinteistö 
voidaan merkitä tonttina ilman mittausta kiin
teistörekisteriin. Tätä koskeva säännös on 
229 §:n 1 momentissa. Säännös vastaa asialli
sesti kaavoitusalueiden jakolain 124 a §:n sään
nöstä. Merkitsemisen kohteena voisi kuitenkin 
olla tilan ja tonttiin kuuluvan alueen lisäksi 
myös muu kiinteistö. 

Myös sellainen kiinteistö, jonka alue koko
naan kuuluu tiettyyn asemakaavan mukaiseen 
yleiseen alueeseen, voidaan mittausta suoritta
matta merkitä yleisenä alueena rekisteriin, kos
ka tällöinkään ei ulottuvuuden määrittäminen 
ole mittauksen avulla tarpeen. Edellytyksenä 
on lisäksi, että kiinteistön omistaa kunta ja se 
on kiinnityksistä vapaa eikä sillä ole osuutta 
yhteisiin alueisiin eikä oikeutta erityisiin etuuk
siin. Merkitsemisen edellytykset ovat samat 
kuin 227 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa. 

Kiinteistöinsinöörillä on virkansa puolesta 
mahdollisuus selvittää, voidaanko kiinteistö 
merkitä mittausta suorittamatta tonttina tai 
yleisenä alueena kiinteistörekisteriin. Niinpä 
ehdotetaan, että merkitsemisestä tekisi esityk
sen kiinteistösinsinööri omasta aloitteestaan 
taikka kiinteistön tai alueen omistajan hake
muksesta. Jos asianosainen ei ole hakenut 
merkitsemistä, olisi kiinteistöinsinöörin kuiten
kin ennen päätöksen tekemistä häntä kuultava. 
Kiinteistörekisteriin merkitsemisestä päättäisi 
219 §:n mukaisesti kunnan kiinteistörekisterin 
pitäjä. 

Kiinteistön merkitseminen tonttina tai ylei
senä alueena kiinteistörekisteriin merkitsee to
siasiallisesti vain kiinteistön muuttumista toisen 
laatuiseksi. Tämän vuoksi toimenpide ei aiheu
ta muutoksia voimassa oleviin rasitteisiin eikä 
alueeseen kohdistuviin muihin oikeuksiin. Tätä 
tarkoittava säännös on otettu 230 §:n 2 mo
menttiin. 

19 luku. Muutoksenhaku 

Lukuun sisältyvät säännökset muutoksenha
usta toimituksessa tehtyihin ratkaisuihin sekä 
muutoksenhausta maaoikeuden päätökseen. 

Toimitusmiesten ratkaisujen oikeellisuuden 
yhtenä takeena on muutoksenhakujärjestelmä. 

Yleinen periaate on, että asianosaisella tulee 
olla mahdollisuus hakea toimituksessa annet
tuun ratkaisuun ainakin kerran muutosta. Ny
kyisin myös kunnalle on annettu muutoksen
hakuoikeus silloin, kun kunnan vaatimus pe
rustuu kaavoitusalueiden jakolain säännöksiin. 
Perusteena tälle on kunnan tehtävä kaavoitusta 
hoitavana ja taaja-asutuksen muodostamista 
ohjaavana viranomaisena. 

Voimassa olevan jakolain ja kaavoitusaluei
den jakolain mukaan toimituksessa annettuun 
ratkaisuun voidaan hakea muutosta maaoikeu
delta. Maaoikeus käsittelee siten ensimmäisenä 
tuomioistuimena kyseisistä toimituksista aiheu
tuneet riitaisuudet. Maaoikeuden yläpuolella 
on vielä korkein oikeus toisena muutoksenha
kuasteena. 

Lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että ensim
mäisenä muutoksenhakuasteena kiinteistötoi
mituksessa tehtyihin ratkaisuihin olisi edelleen 
maaoikeus ja että maaoikeuden yläpuolella 
olisi toisena muutoksenhakuasteena korkein 
oikeus. 

Jakolain 39 luvun mukaan toimitusmiesten 
tekemä ratkaisu voi tulla maaoikeuden tutkit
tavaksi joko siten, että toimitusmiesten päätös 
alistetaan maaoikeuden tutkittavaksi tai siten, 
että asianosainen valittaa toimitusmiesten pää
töksestä tai toimenpiteestä. 

Toimitusmiesten päätös on alistettava voi
massa olevan lain mukaan maaoikeuden tutkit
tavaksi, jos se koskee laissa erikseen lueteltuja 
seikkoja ja asianosainen ei ole hyväksynyt 
toimitusmiesten ratkaisua. Alistaminen tapah
tuu toimitusinsinöörin toimesta. 

Toimitusmiesten ratkaisun alistaminen maa
oikeuden tutkittavaksi ei edellytä, että asian
osainen yksilöi tyytymättömyytensä toimitus
miesten ratkaisun suhteen, vaan riittää, että 
asianosainen ei hyväksy tehtyä ratkaisua. 
Asianosainen, joka on tyytymätön vireille tul
leen toimituksen suorittamiseen, voi esimerkik
si toimituksen viivyttämistarkoituksessa jättää 
hyväksymäitä toimitusmiesten päätöksen il
man, että hänellä on selviä muutosvaatimuksia 
tehdyn ratkaisun suhteen. Alistusmenettely on
kin omiaan lisäämään tarpeettomasti maa
oikeuden käsiteltäviksi menevien asioiden mää
rää ja viivyttämään toimituksen suorittamista. 

Jakolain mukainen alistusmenettely on nyky
ään varsin poikkeuksellinen menettely asian 
saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Lakiehdotuksessa onkin lähdetty siitä, että 
nykyisestä alistusmenettelystä luovutaan. Toi-
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mitusmiesten tekemä ratkaisu voisi ehdotuksen 
mukaan tulla maaoikeuden käsiteltäväksi vain 
asianosaisen tekemän valituksen johdosta. 

Toimitusmiesten ratkaisu voi voimassa ole
van lain mukaan tulla maaoikeuden käsittelyyn 
valituksen johdosta joko toimituksen kestäessä 
tai toimituksen lopettamisen jälkeen. Valitta
malla voidaan hakea muutosta sellaiseen asi
aan, jota ei ole alistettava maaoikeuteen tai 
jonka osalta muutoksenhakua ei ole kielletty. 
Toimituksen kestäessä muutosta voidaan hakea 
vain tiettyihin laissa erikseen lueteltuihin rat
kaisuihin. 

Nykyinen menettely, jonka mukaan tiettyi
hin, jatkokäsittelyn kannalta perustavaa laatua 
olevien asioiden ratkaisuihin voidaan hakea 
muutosta jo toimituksen kestäessä, on tarkoi
tuksenmukainen. Tällaisia asioita ovat muun 
muassa estemuistutus-ja asianosaiskysymykset. 
Laajojen toimitusten osalta muutoksenhaun 
sallimisella toimituksen kestässä voidaan vä
hentää huomattavasti toimituksessa tehtävän 
tarpeettoman työn määrää. Niinpä laajan alu
een käsittävän jakotoimituksen tai järjestelytoi
mituksen osalta on välttämätöntä, että toimi
tuksen edellytykset voidaan ratkaista lainvoi
maisella päätöksellä ennen kuin toimituksessa 
tehdään suuritöisiä kartoitustehtäviä ja muita 
sellaisia toimenpiteitä ja että jakosuunnitelma 
tai järjestelysuunnitelma voidaan vahvistaa en
nen kuin aloitetaan korvausten lopullinen kä
sittely. 

Eräiden toimituslajien osalta on toimituksen 
suorittamisen kannalta tietyissä tapauksissa 
tarkoituksenmukaista, että asianosaisilla on 
kesken toimituksen muutoksenhakumahdolli
suus toimitusmiesten tekemästä ratkaisusta kun 
taas toisissa tapauksissa olisi tarkoituksenmu
kaista suorittaa toimitus loppuun sallimatta 
muutoksenhakua toimituksen kestäessä. Tä
män vuoksi lakiehdotuksessa on lähdetty siitä, 
että eräiden toimituksessa tehtyjen ratkaisujen 
osalta toimitusinsinööri voisi sallia muutoksen
haun toimituksen kestäessä. Menettelyn tarkoi
tuksena on välttää sellaisen työn suorittamista, 
joka tulisi hyödyttömäksi, jos tuomioistuin 
muuttaa sitä edeltävää toimitusmiesten ratkai
sua. Tältä osin ehdotetut säännökset ovat 
nykyisiä säännöksiä joustavammat. 

Muutoksenhakumenettely säilyisi nykyisen 
kaltaisena. Lukuun ehdotetaan otettavaksi oi
keudenkäymiskaaren 25 luvun säännöksiä vas
taavat säännökset valituksen perilleajamisesta 
ja valitusasiakirjoista. Tässä suhteessa muutok-

senhaku tOimitusmiesten ratkaisusta vastaisi 
muutoksenhakua yleisestä alioikeudesta hovioi
keuteen. 

231 §. Kuten lukukohtaisissa perusteluissa on 
esitetty, ensimmäisenä muutoksenhakuasteena 
toimituksessa tehtyihin ratkaisuihin olisi maa
oikeus. Muutosta asianosainen saisi hakea va
littamalla kaikkiin niihin ratkaisuihin, joiden 
osalta muutoksen hakemista ei nimenomaisesti 
ole kielletty. Kunnalla olisi muutoksenhakuoi
keus asianosaisuuden perusteella muun muassa 
silloin, kun kysymys on kunnan hyväksi perus
tettavasta rasitteesta. Lisäksi kunnalla olisi 
oikeus hakea muutosta 168 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulla alueella suoritetussa toimituksessa 
tehtyyn ratkaisuun, joka koskee 32-36 ja 
53 §:ssä tarkoitettua kaavoitukseen, taaja-asu
tukseen tai rakennuspaikalle asetettaviin vaati
muksiin liittyvää seikkaa lohkomisessa tai hal
komisessa. Pykälään on otettu näitä koskevat 
säännökset. 

232 §. Pykälässä säädettäisiin muutoksen ha
kemisesta toimituksessa tehtyyn ratkaisuun toi
mituksen kestäessä. 

Lukukohtaisissa perusteluissa esitetyn mu
kaisesti muutoksenhakutapaukset on jaettu 
kahteen ryhmään siten, että 1 momentissa on 
lueteltu sellaiset ratkaisut, joihin saadaan aina 
hakea muutosta suoraan lain nojalla ja 2 
momentissa puolestaan ne ratkaisut, joihin 
voidaan hakea muutosta vain, jos toimitusinsi
nööri katsoo muutoksenhaun sallimisen kesken 
toimituksen tarkoituksenmukaiseksi. 

Muutoksenhaun salliminen kesken toimituk
sen on tarpeen niissä tapauksissa, joissa toimi
tuksen laajuuden vuoksi on tarkoituksenmu
kaista jakaa toimitus useampaan vaiheeseen 
siten, että seuraavan vaiheen mukaisiin toimen
piteisiin ryhdytään vasta, kun edellisessä vai
heessa tehdyt ratkaisut ovat saaneet lainvoi
man. Tällaisia asioita ovat muun muassa uus
jaon, rakennusmaan järjestelyn ja yhteisen 
alueen jaon edellytyksiä ja laajuutta, uusjaon 
yhteydessä tehtävien hankkeiden toteuttamista 
sekä uusjakosuunnitelmaa ja jakosuunnitelmaa 
koskevat ratkaisut. 

Valituksen salliminen kesken toimituksen on 
tarpeen myös silloin, kun ratkaisulla on mer
kittävä vaikutus jo toimituksen kestäessä asian
osaisen asemaan tai toimituksen suorittamiseen 
muutoin. Tällaisia ratkaisuja ovat muun muas
sa ne, jotka koskevat oikeutta olla asianosai
sena toimituksessa, toimitusmiehiä koskevan 
estemuistutuksen hylkäämistä, alueiden käytön 
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rajoittamista toimituksen aikana, toimituksen 
keskeyttämistä ja asianosaisen velvollisuutta 
maksaa korvauksia toiselle asianosaiselle toimi
tuksen kestäessä. 

Alueiden jakamista ja järjestelemistä tarkoit
tavissa toimituksissa on tärkeätä, että alue, jota 
toimitus koskee, on rajailtaan selvä ja riidaton. 
Jos tällaisessa toimituksessa suoritetaan rajan
käynti tai tilusvaihto, jolla on olennaista mer
kitystä jaettavan tai järjesteltävän alueen ulot
tuvuuteen taikka jos tällaisen toimenpiteen 
suorittamista koskeva vaatimus hylätään, saat
taa olla tarkoituksenmukaista, että niistä anne
taan valitusmahdollisuus ennen jaon tai järjes
telyn suorittamista. Jotta toimitusta ei kuiten
kaan tarpeettomasti viivytettäisi, ehdotetaan, 
että muutoksenhaun salliminen toimituksen 
kestäessä olisi näiden toimenpiteiden osalta 
toimitusinsinöörin harkinnassa. Harkinta olisi 
tehtävä tapauskohtaisesti. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu säännökset 
sen turvaamiseksi, ettei ennen valituksen käsit
telyä toimituksessa tehdä sellaisia toimenpitei
tä, jotka voisivat estää tai vaikeuttaa valituksen 
johdosta mahdollisesti tehtävien muutosten to
teuttamista silloin, kun toimituksesta on sen 
kestäessä valitettu. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan muissa kuin tässä 
pykälässä mainituissa tapuksissa muutosta hae
taan lopetettuun toimitukseen. 

233 §. Pykälässä ovat valitusosoitusta koske
vat säännökset. 

Kiinteistötoimituksia koskevat asiat ovat 
kansalaisille yleensä varsin vieraita. Tämän 
vuoksi on tarpeen, että asianasaisille annetaan 
kirjallinen valitusosoitus, joka sisältää ohjeet 
muutoksen hakemisesta ja valitusasiakirjoista. 
Tarkoituksena on, että asianosainen itse voi 
tavallisissa tapauksissa huolehtia valituksen te
kemisestä, jos katsoo sen oikeuksiensa valvo
miseksi tarpeelliseksi. 

234 ja 235 §. Pykälissä ovat säännökset vali
tuksen perilleajamisesta. 

Lakiin on otettu myös säännökset uuden 
määräajan asettamisesta valituksen tekemistä 
varten silloin, kun asianosainen ei laillisen 
esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syys
tä voi hakea määräajassa muutosta. Muilta 
osin säännökset vastaavat nykyisiä säännöksiä. 

236 ja 237 §. Pykälissä säädettäisiin muutok
senhakukirjelmän sisällöstä ja liitteistä. Sään-

nökset vastaavat voimassa olevia säännöksiä, 
jotka on uudistettu vuoden 1993 joulukuun 
alusta lukien. 

238-241 §. Pykälissä ovat säännökset muu
toksen hakemisesta maaoikeuden tuomioon tai 
päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa. 
Muutosta haetaan 238 §:n 1 momentin mukaan 
korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos kor
kein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 
3 §:n nojalla myöntää valitusluvan. Säännökset 
vastaavat pääosin vuoden 1993 joulukuun alus
ta voimaan tulleita säännöksiä. 

20 luku. Maaoikeus 

Luvussa ovat maaoikeuden toimivaltaa, jä
seniä ja muita virkamiehiä sekä maaoikeuden 
hallintoa koskevat säännökset, jotka vastaavat 
vuoden 1993 joulukuun alusta voimaan tulleita 
säännöksiä. Vastaavat säännökset sisältyvät 
nykyisin jakolain 37 lukuun. 

Maaoikeus on erityistuomioistuin, joka voi
massa olevan lainsäädännön mukaan käsittelee 
ensimmäisenä muutoksenhakuasteena riidat ja 
valitukset, jotka koskevat muun muassa jako
lain ja kaavoitusalueiden jakolain, yleisistä 
teistä annetun lain, yksityistielain, lunastuslain 
ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta anne
tun lain mukaisia toimituksia. 

Maaoikeudessa on puheenjohtajana maa
oikeustuomari sekä jäseninä maaoikeusinsinöö
ri ja kaksi kunnan valitsemaa maaoikeuden 
lautamiestä. Maaoikeudessa voi olla useampia 
jaostoja. Nykyisin maaoikeuksia on neljä. 
Näissä yhtä lukuun ottamatta on kaksi tai 
useampia jaostoja. 

Edellä 231 §:ssä esitetyn mukaisesti muutosta 
kiinteistötoimituksessa tehtyyn ratkaisuun ha
ettaisiin maaoikeudelta valittamalla. Kiinteistö
toimitusten osalta maaoikeuden toimivalta säi
lyisi siten samana kuin nykyisin. Esityksessä 
lähdetään siitä, että myös muun lainsäädännön 
mukaan maaoikeuden ratkaistaviksi kuuluvat 
asiat säilyisivät ennallaan. Siten maaoikeuden 
toimivalta olisi sama kuin nykyisin. 

242 §. Maaoikeuden ratkaistavista valitusasi
oista säädetään nykyään useassa laissa. Tarkoi
tuksenmukaista on, että tässä laissa ei luetella 
niitä valitusasioita, jotka kuuluvat maaoikeu
den ratkaistaviksi muiden lakien mukaan. Tätä 
tarkoittava säännös on pykälän 1 momentissa. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu tarpeelliset 
säännökset maaoikeuksien alueellista toimiva!-
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taa koskevien kysymysten ratkaisemiseksi. 
Säännös vastaa joulukuussa 1993 voimaan 
tullutta uudistusta. 

Maaoikeuden käsiteltäviksi tulevien asioiden 
määrästä ja valtakunnan alueen jakamisesta 
alueellisesti tarkoituksenmukaisiin toimialuei
siin riippuu, kuinka monta maaoikeutta tarvi
taan ja onko maaoikeudella tarpeen olla jaos
toja. Tämän vuoksi ehdotetaan, että maaoike
uksien lukumäärästä, toimialueista ja sijainti
paikkakunnista sekä viraston päällikkönä toi
mivasta maaoikeustuomarista ja maaoikeuden 
jaostoista säädetään asetuksella. 

243-245 §. Voimassa olevan lain mukaan 
maaoikeudessa on pääsääntöisesti neljä jäsentä. 
Puheenjohtajana on oikeustieteen kandidaatin 
tutkinnon suorittanut maaoikeustuomari ja 
muuna jäsenenä diplomi-insinöörin tutkinnon 
suorittanut maaoikeusinsinööri sekä maallik
kojäseninä kaksi lautamiestä. Nykyisin maa
oikeudessa voi olla lisäksi toinen maaoikeusin
sinööri, jos sitä asian laajuuteen tai muun 
erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna. 

Maaoikeuden lautamiehet edustaisivat pai
kallista asiantuntemusta samoin kuin nykyään
kin. He eivät olisi maaoikeuden virkamiehiä 
vaan luottamushenkilöitä. 

Pääsääntöisesti maaoikeus ratkaisisi sen kä
siteltäväksi tulleet asiat täysilukuisessa kokoon
panossaan. 243 §:n 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännökset niistä asioista, jotka 
maaoikeus on päätösvaltainen ratkaisemaan 
myös, kun siinä on vain maaoikeustuomari. 
Ehdotettu säännös vastaa pääpiirteissään jou
lukuussa !993 voimaan tulleita säännöksiä. 

Maaoikeudessa voisi olla virkamiehenä edel
lä tarkoitettujen maaoikeuden jäsenten lisäksi 
maaoikeussihteereitä sekä muita virkamiehiä. 
Maaoikeussihteeriltä vaadittaisiin oikeustieteen 
kandidaatin tutkinto ja hänen tehtävänään olisi 
valmistella istunnossa käsiteltäviä asioita ja 
suorittaa muita maaoikeuden toimintaan liitty
viä tehtäviä. 

246 §. Pykälässä säädettäisiin maaoikeuden 
virkamiesten virkaan nimittämisestä. Maa
oikeustuomari ja maaoikeusinsinööri sekä 
maaoikeussihteeri nimitettäisiin samassa järjes
tyksessä kuin käräjätuomari. 

247 ja 248 §. Ehdotukset vastaavat voimassa 
olevia jakolain säännöksiä. 

249 §.Voimassa olevien säännöksien mukaan 
työjärjestyksen vahvistaminen kuuluu oikeus
ministeriölle. Työjärjestyslen vahvistamisme
nettelyssä muiden tuomioistuinten osalta ta-
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pahtuneen kehityksen mukaisesti ehdotetaan, 
että maaoikeus itse vahvistaisi työjärjestyksen
sä. 

250 §. Pykälässä ovat säännökset siitä, missä 
tuomioistuimessa käsitellään maaoikeuden jä
seniä ja virkamiehiä vastaan virkavirheestä 
nostetut syytteet. Maaoikeustuomarin, maa
oikeusinsinöörin ja maaoikeuden lautamiehen 
tehtävistä johtuu, että tuomioistuimena tulisi 
olla hovioikeus. Muiden virkamiesten virkavir
hesyytteet käsiteltäisiin asianomaisessa alioi
keudessa. 

251 §. Maaoikeuden lautamiehet ovat maa
oikeuden maallikkojäseniä. Luonteeltaan he 
ovat luottamushenkilöitä, jotka edustavat pai
kallista asiantuntemusta. Lautamiehet valitsisi 
asianomainen kunnanvaltuusto kunnanvaltuus
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi ja heihin 
sovellettaisiin muutoinkin uskottuja miehiä 
koskevia säännöksiä. Maaoikeuden puheenjoh
taja kutsuisi maaoikeuden jäseniksi kaksi kun
nanvaltuuston valitsemista lautamiehistä kuten 
nykyäänkin. 

252 §. Pykälän 1 momentissa on säännös 
siitä, että maaoikeuden jäsenen on ennen teh
täväänsä ryhtymistä tehtävä tuomarinvala tai 
annettava sitä vastaava vakuutus, jos hän ei ole 
sitä aikaisemmin tehnyt. Pykälän 2 momentin 
mukaan maaoikeuden jäseneen sovelletaan tuo
marin esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 

253 §. Pykälän 1 momentissa ehdotettu sään
nös maaoikeuden istunnosta aiheutuvien kus
tannusten suorittamisesta valtion varoista vas
taa voimassa olevan jakolain säännöstä, joka 
on uudistettu vuonna 1993. Sama koskee 2 
momentin säännöstä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että maa
oikeuden lautamiehille maksetaan valtion va
roista palkkiota, päivärahaa ja korvausta oike
usministeriön päättämien perusteiden mukai
sesti. 

21 luku. Asian käsittely maaoikeudessa 

Luvussa ovat maaoikeuden istuntoa, vali
tusasian selvittämistä ja ratkaisemista sekä 
muut maaoikeudessa tapahtuvaa menettelyä 
koskevat säännökset. 

Sikäli kuin maaoikeuden erityisluonteesta ei 
muuta johdu, sovellettaisiin maaoikeuteen ja 
oikeudenkäyntiin siinä soveltuvin osin yleisistä 
tuomioistuimista voimassa olevia säännöksiä. 
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Ehdotuksen mukainen menettely vastalSl voi
massa olevan lain mukaista menettelyä. 

254--270 §. Näihin pykäliin sisältyvät ehdo
tukset asian käsittelystä maaoikeudessa vastaa
vat voimassa olevan jakolain säännöksiä, jotka 
on uudistettu joulukuun alusta 1993. 

22 luku. Lopetetussa toimituksessa havaitun 
virheen korjaaminen ja ylimääräinen 
muutoksenhaku 

Inhimillisistä tekijöistä johtuen toimituksen 
suorittamisessa sattuu virheitä. Virheen korjaa
misen kannalta on merkitystä, havaitaanko 
virhe toimituksen kestäessä vai toimituksen 
lopettamisen jälkeen. Jos virhe havaitaan toi
mituksen kestäessä, voidaan se korjata käsitte
lemällä asia uudelleen toimituksessa. Tätä uu
delleen käsittelemisen mahdollisuutta ei ole 
enää sen jälkeen, kun toimitus on lopetettu, 
jollei tästä anneta nimenomaisia säännöksiä. 

Lopetetussa toimituksessa oleva selvä virhe 
tulisi voida korjata mahdollisimman joustavas
ti, kenenkään asianosaisen oikeusturvaa kui
tenkaan vaarantamatta. Korjausmahdollisuu
den kannalta toimituksen lopettamisen jälkei
nen aika voidaan jakaa kahteen eri jaksoon sen 
mukaan, onko toimitus vielä kiinteistörekiste
riin merkitsemättä vai onko merkitseminen jo 
suoritettu. Edellisessä tapauksessa toimitukses
sa havaitun virheen korjaaminen voi vaikuttaa 
vain toimituksen asianosaisen oikeuteen. Jos 
sen sijaan toimitus on merkitty kiinteistörekis
teriin, ovat kaikki toimituksen oikeusvaikutuk
set lopullisesti syntyneet ja virheen korjaami
sella voi olla vaikutusta myös toimituksen 
ulkopuolisen henkilön oikeuteen. Viimeksi mai
nitussa tapauksessa virheen korjaaminen 
useimmiten merkitsee myös muutosta laillistu
neeseen kiinteistöjaotukseen. Edellä sanotun 
perusteella ehdotetaankin, että lopetetussa toi
mituksessa havaitun virheen korjaamisessa 
noudatettaisiin eri menettelyä sen mukaan, 
onko toimituksesta tehty jo merkintä kiinteis
törekisteriin vai ei. 

Jos toimituksesta ei vielä ole tehty merkintää 
kiinteistörekisteriin, ehdotetaan virheen korja
misessa noudatettavaksi vastaavantapaista me
nettelyä kuin korjattaessa virheellinen päätös 
hallintomenettelylain mukaisessa menettelyssä. 
Tätä koskevat säännökset on otettu 271-
273 §:ään. Virheen korjaaminen ehdotettua me
nettelyä noudattaen olisi joustavaa ja asian-

osaisten kannalta helppoa. Voimassa olevaan 
lakiin ei sisälly tällaista korjaamismenettelyä, 
joten ehdotus merkitsee tältä osin muutosta 
nykyiseen tilanteeseen. 

Jos toimituksesta sen sijaan on tehty merkin
tä kiinteistörekisteriin, olisi virheen luonne ja 
vaikuttavuus otettava huomioon noudatettavaa 
korjausmenettelyä harkittaessa siten kuin ny
kyäänkin. Niinpä ehdotetaan, että rekisteriin 
merkityssä toimituksessa oleva mittaus-, lasku-, 
kirjoitus- tai merkintävirhe oikaistaisiin toimi
tusmenettelyssä taikka maanmittaustoimiston 
tai rakennuslautakunnan päätöksellä kuten ny
kyään jakolain 286 §:n nojalla ja että muussa 
tapauksessa sovellettaisiin oikeudenkäymiskaa
ren 31 luvussa säädettyä menettelyä ylimääräi
sestä muutoksenhausta riita-asiassa. 

Kiinteistörekisteritiedoissa olevien virheiden 
korjaamisesta säädetään kiinteistörekisterilais
sa. 

271 §. Pykälässä on säännös siitä, että kiin
teistörekisteriin merkitsemättömässä toimituk
sessa oleva selvästi virheellinen päätös voidaan 
poistaa ja ratkaista asia uudelleen asiavirheen 
korjaaruismenettelyä noudattaen. Säännös vas
taa hallintomenettelylain 26 §:ssä olevaa asia
virheen korjaamista koskevaa säännöstä. 

272 §. Pykälän 1 momentissa on hallintome
nettelylain 27 §:n säännöstä vastaava säännös 
siitä, että rekisteriin merkitsemättömässä toimi
tuksessa havaittu mittaus-, lasku-, kirjoitus- tai 
merkintävirhe korjataan kirjoitusvirheen kor
jaamisesta säädetyllä tavalla. 

Hallintomenettelylain mukaan kirjoitusvir
hettä ei saa korjata, jos korjaaminen johtaa 
asianosaiselle kohtuuttamaan 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
tamaan lopputulokseen. Niinpä esimerkiksi 
huomattava laskuvirhe jonkin muodostetun ti
lan jyvitysarvossa johtaa siihen, että tila on 
ulottuvuudeltaan merkittävästi liian suuri tai 
liian pieni. Tällaisen virheen korjaaminen oi
keudenmukaisesti on mahdollista vain siten, 
että samalla kun korjataan toimituksessa oleva 
kirjoitusvirhe, tehdään toimitukseen myös vir
heen korjaamisen johdosta tarpeelliset muutok
set. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaankin otet
tavaksi säännös, jonka mukaan sellaisen kirjoi
tusvirheen korjaaminen, joka johtaisi jonkun 
asianosaisen kannalta kohtuuttamaan lopputu-
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lokseen, on sallittua vain, jos samalla tehdään 
toimitukseen myös muut virheen korjaamisen 
johdosta tarpeelliset muutokset. 

273 §. lfallintomenettelylain mukaan virheen 
korjaamisesta päättää sama viranomainen, jo
ka on tehnyt virheellisen päätöksen. Vastaavas
ti ehdotetaan, että kiinteistötoimitusta koske
van korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta 
päättäisi asianomainen toimitusinsinööri. 

Toimitusinsinöörin olisi harkittava esille tul
leen virheen osalta, onko kysymys sellaisesta 
selvästi asia- tai kirjoitusvirheestä, joka voi
daan oikaista korjaamismenettelyssä. Jos toi
mitusinsinööri ei pidä korjaamismenettelyn so
veltamista mahdollisena, voidaan tapaukseen 
soveltaa ylimääräistä muutoksenhakumenette
lyä. Toimitusinsinöörin ratkaisun luonteen 
vuoksi ehdotetaan, ettei päätökseen saisi hakea 
muutosta valittamalla. 

274 §. Jos kirjoitusvirhe on sen laatuinen, 
ettei sen korjaaminen vaadi muutoksia itse 
toimitukseen, tulisi toimitusinsinöörin tehdä 
tällainen korjaus ilman erityistä menettelyä. 
Asianosaiselle, jonka oikeutta korjaus koskisi, 
olisi kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluk
si. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että hänellä 
olisi mahdollisuus esittää käsityksensä siitä, 
onko virhe 272 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
kaltainen. Pykälään on otettu tätä tarkoittavat 
säännökset. 

275 §. Jos virheen korjaaminen vaatii muu
toksia toimitukseen, edellyttää niiden tekemi
nen toimituskäsittelyä siinä järjestyksessä kuin 
kyseisestä toimituksesta erikseen säädetään. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaankin säädettä
väksi, että asiavirheen ja 272 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun kirjoitusvirheen korjaamiseksi toi
mitus käsitellään uudelleen toimituskokoukses
sa. 

Kun kysymyksessä olevan virheen korjaami
nen aiheuttaa aina muutoksia lopetettuun toi
mitukseen, ehdotetaan, että uudelleen käsitte
leminen edellyttää niiden asianosaisten suostu
musta, joiden oikeutta asia koskee, tai että 
maaoikeus toimitusinsinöörin esityksestä niin 
määrää. Asianosaisten suostumuksen osalta 
ehdotettu säännös vastaa hallintomenettelylain 
26 §:n 2 momentin säännöstä. Toimitus saatai
siin kuitenkin käsitellä uudelleen asianosaisten 
suostumuksetta myös sellaisessa tapauksessa, 
että virhe estää toimituksen rekisteröimisen. 
Tällöin yleinen etu vaatii rekisterijärjestelmän 
selvyyden vuoksi virheen korjaamista. 

276 §. Edellä tarkoitettujen virheiden korjaa-

mista koskeva kysymys voi tulla esille myös 
sellaisen toimituksen kohdalla, josta on jo 
valitettu maaoikeuteen. Tarkoituksenmukaista 
on, ettei maaoikeus käsittele valitusta sinä 
aikana kun korjaamismenettely on vireillä. 
Jotta maaoikeus omassa käsittelyssään voisi 
ottaa huomioon käynnistetyn virheen korjaa
mismenettelyn, on pykälään otettu säännös 
asian ilmoittamisesta maaoikeudelle. 

277 §. Pykälässä säädettäisiin rekisteriin mer
kityssä toimituksessa havaitun mittaus-, lasku-, 
kirjoitus- tai merkintävirheen oikaisemisesta. 
Jos tällainen virhe ei ole vähäinen ja se 
vaikuttaa asianosaisen oikeuteen, ehdotetaan, 
että virheen oikaiseminen käsiteltäisiin kiinteis
tönmääritystoimituksessa. Vähäisen tai asian
osaisten oikeuteen vaikuttamattoman virheen 
oikaisisi kuitenkin maanmittaustoimisto tai 
kunnan kiinteistörekisterin pitäjä. Ehdotettu 
menettely vastaisi asiallisesti nykyistä jakolain 
286 §:n mukaista oikaisumenettelyä. Rajoituk
sena nykyiseen verrattuna kuitenkin olisi, ettei 
oikaisemisesta aiheudu kohtuutonta haittaa ke
nellekään asianosaiselle. 

278 §. Pykälän 1 momentissa on viittaussään
nös siitä, että lainvoiman saaneessa toimituk
sessa havaitun virheellisen päätöksen muutta
miseen sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 31 
luvun ylimääräistä muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä, jos virhe on sen laatuinen, ettei sitä 
voida oikaista 277 §:n nojalla. Säännös vastaa 
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 16 §:n sään
nöstä. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu jakolain 
349 §:ää vastaava säännös siitä, että maanmit
tauslaitoksen keskushallinnolla on tietyissä ta
pauksissa oikeus tehdä korkeimmalle oikeudel
le tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle esitys 
toimituksen tai lainvoimaisen päätöksen pur
kamisesta. 

279 §. Jos toimituksessa on sattunut sellainen 
virhe, että sen oikaiseminen edellyttää toimi
tuksen muuttamista, tulisi virhe pyrkiä ensisi
jaiseti korjaaman tekemällä toimitukseen tar
peelliset muutokset. Kiinteistön rakentamises
ta, puuston hakkaamisesta tai muusta sellaises
ta syystä voi kuitenkin johtua, että virheen 
oikaiseminen toimitusta muuttamalla aiheuttai
si kohtuuttomia haittoja. Samoin kustannukset 
toimituksen muuttamisesta siitä saatavaan hyö
tyyn verrattuna saattaisivat olla kohtuuttoman 
suuret. Tällaisten tapausten varalta pykälään 
on otettu säännös siitä, että toimituksen muut
tamisen sijasta virheestä hyötynyt asianosainen 
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voidaan velvoittaa rahassa korvaamaan saa
mansa taloudellinen hyöty vahinkoa kärsineel
le. Voimassa olevaan lakiin sisältyy vastaavan
lainen säännös. 

280 §. Pykälän on otettu selvyyden vuoksi 
säännös siitä, että käsiteltäessä virheen oikai
semista asianosaisina pidetään vain niitä toimi
tuksen asianosaisista, joiden oikeutta virheen 
oikaiseminen koskee. 

23 luku. Erinäiset säännökset 

Lukuun on otettu eräitä täydentäviä sään
nöksiä. 

281 §. Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi 
otettavaksi säännös, jonka mukaan asiaa, joka 
101 §:n mukaan ratkaistaan kiinteistötoimituk
sessa, ei saa ottaa yleisessä alioikeudessa käsi
teltäväksi. 

282 §. Pykälään on otettu viittaussäännös 
vesilakiin siltä varalta, että kiinteistötoimituk
sessa toimeenpannaan yhteinen ojitus. 

283 §. Kiinteistöjärjestelmän luotettavuus 
vaatii, että sellainen 212 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu toimitus, jonka suorittamisella voi
daan poistaa kiinteistörekisterissä tai kiinteis
töjaotuksessa oleva puutteellisuus tai korjata 
kiinteistöjärjestelmässä oleva virheellisyys tai 
muutoin edistää kiinteistöjärjestelmän luotetta
vuutta ja selvyyttä, voidaan panna vireille myös 
viranomaisen aloitteesta. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi tätä koskevat säännökset. 

284 §. Pykälään on otettu selventävä säännös 
siitä, milloin toimitus tulee lainvoimaiseksi. 

285 §. Pykälän 1 momentissa on muutoksen
hakua täydentävä säännös siitä, että maanmit
taustoimiston päätökseen sovelletaan muutok
senhaun osalta muutoksenhausta hallinto
asioissa annetun lain (154/50) säännöksiä siltä 
osin kuin toisin ei ole säädetty. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muutok
sen hakemisesta kiinteistöjen yhdistämistä sekä 
tontin tai yleisen alueen kiinteistörekisteriin 
merkitsemistä koskevaan kiinteistörekisterin pi
täjän päätökseen. Muutosta haettaisiin valitta
malla maaoikeuteen. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että valitusviranomaisena asiassa, joka 
koskee toimitusmääräyksen antamisen epää
mistä, olisi aina maanmittauslaitoksen kes
kushallinto. Nykyään maanmittaustoimiston 

päätökseen, jolla toimitusmääräys on evätty, 
haetaan muutosta maanmittauslaitoksen kes
kushallinnolta. 

286 §. Voimassa olevaan lakiin ei sisälly 
säännöksiä asiamiehen käyttämisestä jakolain 
ja kaavoitusalueiden jakolain mukaisissa toimi
tuksissa. Tämän vuoksi lakiin olisi sisällytettä
vä tarpeelliset asiamiestä koskevat säännökset. 
Pykälään ehdotetaankin otettavaksi säännös 
siitä, että mikäli asianosainen käyttää tämän 
lain mukaisessa asiassa asiamiestä, tähän sovel
letaan oikeudenkäymiskaaren 15 luvun oikeu
denkäyntiasiamiestä koskevia säännöksiä. 

287 §. Asianosainen saattaa vaikeuttaa toimi
tuksen suorittamista muun muassa estämällä 
toimitusmiehiltä pääsyn omistamalleen kiinteis
tölle tai siellä olevaan rakennukseen. Muun 
muassa tällaisessa tilanteessa toimituksen suo
rittaminen edellyttää virka-avun saamista toi
selta viranomaiselta. Samoin toimitusta koske
vat erilaiset selvitykset saattavat edellyttää vir
ka-avun saamista toiselta viranomaiselta. Py
kälän 1 momenttiin onkin otettu säännös siitä, 
että toimitusinsinöörillä on oikeus saada virka
apua asianomaiselta viranomaiselta. 

Toimituksessa saatetaan joutua ratkaise
maan muun muassa saannon pätevyyttä kos
kevia riitoja, jolloin asian selvittämiseksi voi 
olla tarpeen todistajien kuuleminen. Myös eri
laisia vahinkoja ja korvauksia koskevissa kysy
myksissä voi todistajien tai asiantuntijoiden 
kuuleminen olla tarpeen. Todistajaa tai asian
tuntijaa valallisesti kuultaessa on kuitenkin 
edellytettävä, etä kuuleminen tapahtuu tuomio
istuimessa. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettä
väksi, että todistajia tai asiantuntijoita voidaan 
kuulla valallisesti toimituksessa käsiteltävän 
asian selvittämiseksi yleisessä alioikeudessa. 
Tätä koskevat säännökset ovat 2 momentissa. 

288 §. Pykälässä on säännökset erääntynei
den korvausten periruisestä ulosottotoimin sekä 
säännökset asianosaisen oikeudesta saada vir
ka-apua, kun häntä estetään ottamasta hal
tuunsa hänelle toimituksessa lainvoimaisesti 
tullutta aluetta tai muuta etuutta taikka kor
jaamasta satoa tai ottamasta jotain muuta, 
joka hänelle toimituksessa tehdyn päätöksen 
perusteella kuuluu. Säännökset vastaavat pää
osin voimassa olevia säännöksiä. 

289 §. Eräissä tapauksissa kiinteistö voidaan 
toimituksen yhteydessä vapauttaa vastaamasta 
panttisaamisista ilman panttioikeuden haltijan 
suostumusta tai suorittaa toimitus ilman pant
tioikeuden haltijan suostumusta sillä perusteel-
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Ia, että kiinteistön katsotaan riittävästi vastaa
van siihen kohdistuvista kiinnityksistä. 

Tällaisissa tapauksissa voi sattua toimitus
miehille sellainen arviointi- tai muu virhe, josta 
aiheutuu panttioikeuden haltijalle vahinkoa. 
Kun vahinko kyseisissä tapauksissa aiheutuu 
viranomaisen tekemästä ratkaisusta, ehdote
taan, että panttioikeuden haltijalle aiheutunut 
vahinko korvattaisiin viranomaisen tuottamuk
sesta riippumatta valtion tai, jos päätöksen on 
tehnyt kunnan virkamies, asianomaisen kun
nan varoista. 

290 §. Toimituksen suorittamisen kannalta 
kiinnitykseen verrattavia ovat lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin merkityt panttioikeudet, 
kiinnityshakemukset, maksamattoman kauppa
hinnan panttioikeus ja saantorekisteriin tehty 
merkintä määräalan luovutuksesta tai pidättä
misestä. Tämän vuoksi pykälään on otettu 
säännös siitä, että kaikkiin edellä mainittuihin 
oikeuksiin ja merkintöihin sovelletaan, mitä 
kiinnityksestä säädetään. 

291 §. Erityisesti menettelyn osalta lakiin on 
vältetty ottamasta yksityiskohtaisia säännöksiä. 
Tämän vuoksi asetuksella on tarpeen antaa 
tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
tätä tarkoittava asetuksenantovaltuutus. 

Yhtenäisen asiakirjakäytännön toteuttami
seksi on tarpeen antaa toimitusten ja tehtävien 
suorittamista varten asiakirjojen kaavat. Lisäk
si on tarpeen antaa määräykset käytettävistä 
rajamerkeistä, jotta rajojen merkintä olisi yh
tenäistä ja käytetyt rajamerkit riittävän kestä
viä ja näkyviä. Pykälän 2 momenttiin ehdote
taankin otettavaksi säännös siitä, että maan
mittauslaitoksen keskushallinnon tehtävänä 
olisi antaa tarpeelliset asiakirjojen kaavat sekä 
rajamerkkejä ja karttaan tehtäviä merkintöjä 
koskevat määräykset. 

24 luku. VoimaantuJo- ja siirtymäsäännökset 

Lukuun sisältyvät lain voimaantulo- ja siir
tymäsäännökset. 

Laki on tarkoitettu korvaamaan nykyisen 
jakolain, kaavoitusalueiden jakolain sekä tilo
jen yhdistämisestä annetun lain, minkä vuoksi 
mainitut lait ehdotetaan kumottaviksi. Lisäksi 
eräistä tilusjärjestelyistä annettu laki (54175) 
tulisi kumota tarpeettomana, koska sanottuun 

lakiin sisältyviä säännöksiä vastaavat tilusjär
jestelyjen suorittamista koskevat säännökset 
ovat ehdotetussa laissa. 

Eräillä vähäisillä alueilla on vielä isojako 
toimittamatta. Kun tähän lakiin ei ole tarkoi
tuksenmukaista ottaa isojakoa koskevia sään
nöksiä, ehdotetaan, että isojakoon sovellettai
siin aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. 

1.3. Laki yksityisistä teistä 

Yksityistielain mukaan perustetaan tieoikeuk
sia ja eräitä muita kulkuyhteyksien järjestämis
tä varten tarpeellisia oikeuksia. Lisäksi yksi
tyistielain mukaan voidaan perustaa eräitä sel
laisia oikeuksia, jotka edistävät tien käyttöä tai 
tien tekemistä. Nämä oikeudet ovat luonteel
taan rasiteoikeuksia, jollaisia ovat myös tähän 
esitykseen sisältyvän kiinteistönmuodostamisla
kiehdotuksen mukaiset rasitteet. 

Rasiteoikeuksia koskevien säädösten selkeyt
tämiseksi ja päällekkäisyyden poistamiseksi esi
tyksessä on lähdetty siitä, että kulkuyhteyksien 
järjestäminen tapahtuisi yksityistielain mukai
sesti siitä riippumatta, käsitelläänkö asia erilli
sessä toimituksessa vai ehdotetun kiinteistön
muodostamislain mukaisen toimituksen yhtey
dessä. 

Rasiteoikeuden perustamisen, muuttamisen 
ja lakkauttamisen edellytyksiä sekä mainittujen 
toimenpiteiden johdosta maksettavia korvauk
sia koskevat asialliset säännökset poikkeavat 
nykyään eri laeissa. Näin on asianlaita jopa 
silloin, kun toimenpiteillä on tarkoitus tyydyt
tää samaa tarvetta. Yksityistielakia onkin tar
koitus muuttaa siten, että eräin rasiteoikeuksi
en luonteesta johtuvin poikkeuksin rasiteoike
uksien perustamista, muuttamista ja lakkautta
mista koskevat säännökset sekä korvauksia 
koskevat säännökset olisivat asialliselta sisällöl
tään yhteneväiset kiinteistönmuodostamisla
kiehdotuksen vastaavien säännösten kanssa. 

Samoin kuin ehdotetussa kiinteistönmuodos
tamislaissa, myös tässä lakiehdotuksessa lähde
tään siitä, että rasiteoikeuden muuttamisen ja 
lakkauttamisen edellytyksissä otettaisiin ny
kyistä enemmän huomioon olosuhteiden muut
tuminen ja rasiteoikeuden rasittavuus. 

Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi eräitä toi
mitusmenettelyyn liittyviä säännöksiä siten, et-
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tä ne olisivat yhteneväiset vastaavien kiinteis
tönmuodostamislain säännösten kanssa. 

3 §. Pykälään ehdotettu muutos on tekninen 
ja johtuu siitä, että ehdotettu kiinteistönmuo
dostamislaki korvaa nykyisen kaavoitusaluei
den jakolain. 

9 §. Voimassa olevaan lakiin ei sisälly sään
nöksiä sellaisten tilanteiden varalta, joissa olo
suhteet uusien teiden rakentamisen vuoksi ovat 
muuttuneet niin, että tieosakkaan tieyhteyttä 
voitaisiin parantaa tai tien liikennöinnistä naa
purikiinteistöille aiheutuvaa haittaa olennaisesti 
vähentää järjestämällä tieoikeus uudelleen. Täl
laisen järjestämisen mahdollistamiseksi ehdote
taan pykälään lisättäväksi uusi 2 momentti, 
jonka mukaan tietoimituksessa voitaisiin kiin
teistölle antaa tieoikeus toiseen ennestään ole
vaan tiehen ja aikaisempi tieoikeus samalla 
lakkauttaa. Asiasta päätettäisiin tietoimitukses
sa. 

9 a §. Tieoikeuden käyttämisestä rasitetulle 
kiinteistölle tai toisille tieosakkaille aiheutuva 
haitta voi tulla tienkäytön muuttumisen vuoksi 
kohtuuttomaksi. Niinpä esimerkiksi alkuaan 
vain tavanomaisia maatilan tarpeita palvele
maan tarkoitetun tien rasittavuus on voinut 
nousta kohtuuttomaksi, jos tieosakas on ryh
tynyt myymään ammattimaisesti soraa tai tur
vetta eikä tästä aiheutuvaa liikennettä varten 
ole järjestetty toista tieyhteyttä. Tällaisissa ti
lanteissa pitäisi olla mahdollista järjestää tie
osakkaan tieyhteys uudelleen niin, että kohtuu
ton haitta voidaan poistaa. Kun voimassa 
olevan lain mukaan tähän ei ole mahdollisuuk
sia, ehdotetaan 1 momenttiin otettavaksi sään
nös siitä, että edellä tarkoitetuissa tapauksissa 
tieosakkaan tieoikeus voitaisiin lakkauttaa. 
Lakkauttamisen edellytyksenä olisi kuitenkin, 
että tieosakkaalle annetaan tieoikeus toiseen 
ennestään olevaan tiehen tai uuden tien teke
mistä varten. Tieoikeuden antamiseen sovellet
taisiin 8 ja 9 §:n mukaisia edellytyksiä. 

Käytännössä voi syntyä sellainen tilanne, 
ettei korvaavan tieyhteyden järjestäminen koh
tuuttoman haitan poistamiseksi ole mahdollista 
esimerkiksi maasto-olosuhteiden vuoksi. Myös
kään sellaista tieoikeutta, joka on välttämätön 
kiinteistölle pääsyä varten, ei voida lakkauttaa. 
Kun alkuaan tieoikeuden myöntämisen yhtey
dessä vahingosta ja haitasta määrätyn kor
vauksen suuruudessa ei ole voitu ottaa huo
mioon rasittavuuden lisääntymistä, ei haittaa 
kärsineelle ole maksettu tähän perustuvaa kor
vausta. Lisäkorvausta ei voida nykyisten sään-

nösten mukaan myöhemmin erikseen määrätä. 
Kun maksettu korvaus ei vastaa tiestä myö
hemmin aiheutunutta haittaa, tulisi asia voida 
käsitellä uudelleen. Tämän vuoksi ehdotetaan 
lakiin otettavaksi säännös, jonka mukaan tie
osakkaan on korvattava tien käyttönsä muut
tumisesta johtuva lisähaitta. Ehdotetut muu
tokset ovat tässä suhteessa yhdenmukaisia kiin
teistönmuodostamislakiehdotuksen kanssa. 

9 b §. Monessa tapauksessa tilalle on järjes
tettävä tieyhteys, vaikka olisi tiedossa, että se 
lähitulevaisuudessa järjestyy muulla tavoin, ku
ten esimerkiksi yleisen tien tai rakennuskaava
tien avulla. Jotta tällaisessa tilanteessa ei tar
peettomasti perustettaisi pysyvää tieoikeutta, 
esitetään lakiin lisättäväksi säännös siitä, että 
tieoikeus voidaan perustaa myös määräaikaise
na. Määräaikaisen tieoikeuden voimassaolon 
päättyminen ehdotetaan kytkettäväksi joko 
tiettyyn ajankohtaan tai tietyn tapahtuman 
toteutumiseen. Vastaavanlainen säännös sisäl
tyy kiinteistönmuodostamislakiehdotukseen 
määräaikaisten rasitteiden osalta. 

10 §. Lain 9 §:n 2 momenttiin ja 9 a §:ään on 
edellä ehdotettu otettavaksi säännökset tie
osakkaan tieyhteyden järjestämisestä toisen en
nestään olevan tien kautta, tien uudelleen 
järjestämisestä kohtuuttoman haitan poistami
seksi sekä lisähaitan korvaamisesta. Vastaavan
laisia tilanteita voi syntyä myös silloin, kun 
kysymys on liikenteen tai muun elinkeinon 
harjoittajalle myönnetystä oikeudesta käyttää 
ennestään olevaa tietä. Tämän vuoksi pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi vastaavat säännökset 
elinkeinon harjoittajalle myönnetyn tienkäyttö
oikeuden järjestelemisestä sekä lisähaitan kor
vaamisesta. 

28 §. Pykälän 2 momentin mukaan tieosakas 
voi vaatia, että hänet vapautetaan tieosakkuu
desta ja tienpitovelvollisuudesta, jos kiinteistöl
le on saatu muu kulkuyhteys tai jos oloissa 
muutoin tapahtuneen olennaisen muutoksen 
vuoksi tietä ei enää tarvita kiinteistöä varten. 

Tieoikeus, joka on tarpeeton, tulisi voida 
lakkauttaa. Vastaavasti tarpeettomaksi käynyt 
elinkeinon harjoittajan tienkäyttöoikeus olisi 
voitava lakkauttaa. Pykälän 2 momenttiin eh
dotetaan otettavaksi tästä nimenomaiset sään
nökset. 

33 §. Pykälän 1 momentin mukaan maan 
luovuttamisesta sekä vahingosta ja haitasta, 
joka muutoin aiheutuu kiinteistön omistajalle 
yksityistielakiin perustuvasta toimenpiteestä, 
suoritetaan korvaus. 
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Kun säännös koskee vain kiinteistön omis
tajalle suoritettavaa korvausta, elinkeinon har
joittajalle ei korvata mahdollisesti aiheutuvaa 
vahinkoa tai haittaa siitä, että hänen oikeuten
sa muutetaan 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. Jotta myös muulle oikeuden haltijalle 
kuin kiinteistön omistajalle tai tähän verratta
valle tulisi korvattavaksi hänelle aiheutuneet 
vahingot, haitat ja kustannukset, ehdotetaan 1 
momenttiin otettavaksi tätä koskeva lisäys. 

33 a §. Ehdotetun kiinteistönmuodostamis
lain 201 §:n 2 momentin mukaan asianosaiset, 
joita tilikorvaus koskee, voivat sopia korvauk
sesta. Säännös koskee myös rasitetoimituksessa 
suoritettavia korvauksia. Yksityistielain mukai
sista toimenpiteistä ja rasitetoimituksessa suo
ritettavista toimenpiteistä aiheutuvat korvauk
set ovat luonteeltaan samanlaisia. Näin ollen 
asianosaisille tulisi antaa mahdollisuus sopia 
myös yksityistielakiin perustuvista korvauksis
ta. Sopimuksen syntymisen edellytyksenä olisi, 
että sopimukseen yhtyvät kaikki, joita korvaus 
koskee. Tietoimituksessa tai tielautakunnan 
toimituksessa olisi kuitenkin tutkittava, ettei 
tehty sopimus ole kenellekään asianosaiselle 
kohtuuton. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi tätä koskevat säännökset. 

Edellä 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suoritta
minen tulee yleensä vireille niiden toimesta, 
joiden edun mukaista on toimenpiteen suorit
taminen. Tämän vuoksi pykälän 2 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että korvaukset mai
nittujen toimenpiteiden suorittamisesta on nii
den maksettava, jotka ovat vaatineet toimen
piteen suorittamista. On kuitenkin tapauksia, 
joissa asianosaisen vireille paneman toimenpi
teen suorittaminen tuottaa myös muulle asian
osaiselle ilmeistä hyötyä. Kun korvauksen 
maksamisen tällöin ei tulisi määräytyä vain 
toimituksen hakemisen perusteella, ehdotetaan 
säädettäväksi, että toimituksen hakijan ohella 
myös muu toimenpiteestä ilmeistä hyötyä saava 
asianosainen voidaan velvoittaa osallistumaan 
korvausten maksamiseen saamansa hyödyn 
mukaan. 

Kun 9 a §:n 1 momentissa ja 10 §:n 3 
momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suo
rittaminen johtuu tieosakkaasta, jonka tien
käyttö aiheuttaa kohtuutonta haittaa, ehdote
taan säädettäväksi, että näistä toimenpiteistä 
aiheutuvat korvaukset tulee sen suorittaa, jon
ka tienkäytön vuoksi toimenpiteen suorittami
nen on ollut tarpeen. Vain erityisistä syistä 

v01tmsun muu asianosainen velvoittaa osallis
tumaan mainittuihin korvauksiin. Tällaisena 
syynä olisi esimerkiksi tieyhteyden olennainen 
parantuminen ja tästä johtuva tienpitokustan
nusten tuntuva aleneminen. 

37 §. Pykälässä ovat säännökset korvausten 
maksamisesta ja korosta. Näitä säännöksiä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne ovat 
yhdenmukaiset ehdotetun kiinteistönmuodosta
mislain 203 §:n säännösten kanssa. 

38 §. Pykälän 1 momentin 3 kohdan muutos 
on luonteeltaan tekninen. Siihen ehdotetaan 
tehtäväksi 9 §:n 2 momentista, 9 a §:n 1 mo
mentista ja 10 §:n 2 ja 3 momentista johtuvat 
tarkistukset. 

Pykälän 2 momentissa olevan säännöksen 
mukaan tietoimituksessa, joka on tullut vireille 
1 momentin jonkin kohdan perusteella, voi
daan ratkaista myös muut mainitussa momen
tissa tarkoitetut kyseistä tietä koskevat asiat. 
Säännöksen antama mahdollisuus tietoimituk
sen laajentamiseen on liian suppea. Tarkoituk
senmukaista on, että samassa toimituksessa 
voidaan käsitellä kaikki sellaiset samaa tietä 
koskevat asiat, jotka kuuluvat tietoimituksessa 
ratkaistaviksi. Momenttiin ehdotetaankin teh
täväksi tätä tarkoittavat muutokset. 

38 a §. Pykälään ehdotetut muutokset johtu
vat ehdotetusta kiinteistönmuodostamislaista. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tietoimi
tuksessa voitaisiin ilman eri määräystä suorit
taa kaikki sellaiset kiinteistönmääritystoimen
piteet, jotka ovat tarpeellisia tietoimituksen 
kannalta. 

Pykälän 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaan 
voidaan tietoimituksessa suorittaa myös tilus
vaihto sekä alueen siirtäminen ja liittäminen. 
Näitä koskevat asialliset säännökset ovat py
kälän 2 ja 3 momentissa. Mainittuja toimenpi
teitä koskevien säännösten yhdenmukaistami
seksi kiinteistönmuodostamislakiehdotukseen 
sisältyvien säännösten kanssa ehdotetaan 2 
momenttia muutettavaksi siten, että siihen ote
taan viittaukset asianomaisiin ehdotetun kiin
teistönmuodostamislain säännöksiin, jolloin 3 
momentti voidaan kumota tarpeettomana. 

38 d §. Pykälässä ovat sellaisia entisiä kylä
teitä koskevat säännökset, jotka ovat yksityis
tielain nojalla muuttuneet yksityisiksi teiksi ja 
jotka on merkitty pakkolunastusyksikköinä 
kiinteistörekisteriin. Tällaisten teiden alueet 
ovat erillisiä omistuksen yksiköitä. 

Käytännössä on ilmennyt epätietoisuutta, 
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miten kyseisten teiden lakkauttamisessa ja siir
tämisessä tulisi menetellä. Tämän vuoksi pykä
lää ehdotetaan muutettavaksi siten, että maini
tunlainen tie voidaan lakkauttaa tai siirtää, 
kuten muukin yksityistielain mukainen tie ja 
että tien lakkauttamisen tai siirtämisen vuoksi 
käytöstä pois jäävä tiealue liitetään siihen 
rajoittuvaan kiinteistöön. Liittämisessä sovel
lettaisiin asianomaisia kiinteistönmuodostaruis
lain säännöksiä. Pykälään on tehty edellä 
sanotusta johtuvat muutokset. 

40 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otet
tavaksi säännös tietoimituksen suorittavasta 
toimitusinsinööristä. Ehdotuksen mukaan tie
toimituksen toimitusinsinöörinä voisi olla kiin
teistönmuodostamislain 5 §:n 1 momentissa tar
koitettu diplomi-insinööri taikka saman lain 
5 §:n 2 momentissa tarkoitettu insinööri tai 
teknikko. Ehdotuksen mukaan toimitusinsi
nööri suorittaisi toimituksen kahden uskotun 
miehen taikka kahden tielautakunnan jäsenen 
avulla. Mahdollista olisi kuitenkin toimituksen 
suorittaminen myös ilman uskottuja miehiä tai 
tielautakunnan jäseniä, jos asianosaiset ovat 
sopineet tienpitoa tai tien lakkauttamista kos
kevista kysymyksistä. 

42 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi tekni
nen muutos sen johdosta, että jakolain korvaisi 
ehdotettu kiinteistönmuodostamislaki. 

43 §. Pykälässä ovat säännökset tietoimituk
sen tiedottamisesta asianosaisille. Tietoimitus 
vastaa ehdotetun kiinteistönmuodostamislain 
mukaista kiinteistötoimitusta. Tiedottamisme
nettelyn yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan, et
tä tietoimituksen tiedottamiseen sovellettaisiin 
ehdotetun kiinteistönmuodostamislain toimi
tuksen tiedottamista koskevia säännöksiä. 

44 §. Pykälässä ovat säännökset tietoimituk
sen ilmoittamisesta eräille viranomaisille. Pykä
län 3 momentin mukaan ilmoitus on tehtävä, 
mikäli mahdollista, vähintään 14 päivää ennen 
toimituskokousta. 

Kun ehdotetusta 43 §:n muutoksesta johtuu, 
että tiedottamisaika lyhenee asianosaisten osal
ta 14 päivästä kymmeneen päivään, ehdotetaan 
vastaava lyhennys tehtäväksi myös viranomai
sille lähetettävien ilmoitusten osalta, jotta tie
dottaminen voitaisiin hoitaa kaikilta osin sa
malla kertaa. Pykälän 3 momenttiin on tehty 
tätä koskeva muutos. 

48 §. Pykälään sisältyy luettelo niistä asioista, 
jotka laissa olevien säännösten mukaan on 
tietoimituksessa ratkaistava. 

Edellä 9 ja 10 §:ään ehdotetuilla Iisäy ksillä ja 

ehdotetuna uudella 9 a §:llä tehtäisiin mahdol
liseksi järjestellä tietoimituksessa oikeuksia si
ten, että samalla kertaa lakkautettaisiin ennes
tään oleva oikeus ja perustettaisiin sijaan uusi 
oikeus. Milloin tietoimituksen yhteydessä tulisi 
esille tieoikeuden lakkauttaminen ja siitä joh
tuva tienpitovelvollisuudesta vapauttaminen 
sellaisen ennestään olevan tien osalta, jota 
koskevia asioita käsitellään muutoin toimituk
sessa, olisi tarkoituksenmukaista ratkaista lak
kauttamisasia tietoimituksessa. Pykälän 1 mo
mentin 1 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi tätä 
tarkoittava säännös. 

51 §. Pykälään on tehty luonteeltaan tekniset 
muutokset, jotka johtuvat jakolainsäädäntöön 
tehtyjen viittausten korvaamisesta ehdotettuun 
kiinteistönmuodostamislakiin tehtävillä viit
tauksilla. 

51 a §. Pykälässä ovat yksityisistä teistä pi
dettävää rekisteriä (yksityistierekisteri) koske
vat säännökset. 

Yksityistierekisterin pitämisestä ja käyttämi
sestä saadut kokemukset osoittavat, että rekis
teritietoja koskevat kyselyt kohdistuvat suurim
maksi osaksi tien sijaintiin ja tien tunnukseen. 
Eräitä nykyisin rekisteriin merkittäviä tietoja ei 
voida ylläpitää luotettavasti, koska tielauta
kunnat ja tiekunnat osittain laiminlyövät ilmoi
tusvelvollisuutensa ja osittain antavat tiedot 
puutteellisina tai virheellisinä. Sellaisten rekis
teritietojen ylläpitäminen, joiden käyttö on 
vähäistä ja jotka lisäksi saattavat olla virheel
lisiä, ei ole tarkoituksenmukaista. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan pykä
lää muutettavaksi siten, että yksityistierekiste
riin merkittäviä tietoja vähennetään. Rekiste
ristä jätettäisiin pois sellaisia tietoja, jotka ovat 
epäluotettavia. Muutoksen jälke~n olisivat tie
kuntien ilmoitusten varassa vain tiekunnan 
edustajaa koskevat tiedot. Yksityistierekisteris
tä jätettäisiin pois myös sellaisia tietoja, joista 
tehdään merkinnät kiinteistörekisteriin. Ehdo
tetut muutokset lisäävät yksityistierekisterin 
luotettavuutta ja poistavat tarpeetlomien tieto
jen rekisteröinnin. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentin mu
kaan maanmittauslaitoksen keskushallinnolle 
kuuluu yksityistierekisterin valvonta ja sen 
pitämistä koskevien ohjeiden antaminen. Mo
mentin säännös valvontaa koskevalta osin eh
dotetaan poistettavaksi tarpeettomana. 

Lisäksi pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
nykyiseen 3 momenttiin sisältyvät säännökset, 
koska valtion viranomaisten välisestä ilmoitus-
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velvollisuudesta voidaan määrätä asetuksella. 
Tarkoituksena on, että voimassa olevaan 3 
momenttiin sisältyvät säännökset otetaan tar
peellisilta osin tarkistettuna yksityisistä teistä 
annettuun asetukseen. 

Pykälään ehdotetaan tehtäväksi tekninen 
muutos maanmittauslaitoksen aikaisemmin to
teutetun organisaatiouudistuksen vuoksi, jonka 
seurauksena maanmittauskonttorien sijaan 
ovat tulleet maanmittaustoimistot 

52 ja 64 §. Pykälissä ovat säännökset siitä, 
mitkä asiat kuuluvat tielautakunnan tai tiekun
nan päätettäviksi. 

Tieoikeuden tai tienkäyttöoikeuden lakkaut
taminen ja siitä johtuva tienpitovelvollisuudes
ta vapauttaminen voi tulla esille erillisenä 
asiana. Tällöin yhdenmukaisesti sen kanssa, 
mitä on säädetty tieoikeuden ja tienkäyttöoi
keuden perustamisesta ennestään olevaan tie
hen, tulisi myös näiden oikeuksien lakkautta
minen ja siitä johtuva tienpitovelvollisuudesta 
vapauttaminen kuulua tiekunnan päätettäviin 
asioihin, tai jolleivät tieosakkaat muodosta 
tiekuntaa, tielautakunnan päätettäväksi. Lain 
52 §:n 1 momenttiin ja 64 §:n 2 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi tätä tarkoittavat sään
nökset. 

Lain 52 §:n 4 momentissa ovat säännökset 
niistä asioista, joista tielautakunnan on ilmoi
tettava maanmittaustoimistolle 51 a §:ssä tar
koitetun yksityistierekisterin pitämistä varten. 
Ehdotettujen 51 a §:ää koskevien muutosten 
vuoksi ehdotetaan 52 §:n 4 momenttiin tehtä
väksi kyseisistä muutoksista johtuvat luonteel
taan tekniset tarkistukset. Lisäksi ehdotetaan 
mainittua momenttia muutettavaksi siten, että 
tielautakunnalle lisätään velvollisuus lähettää 
maanmittaustoimistolle kartta asianomaisesta 
tiestä silloin, kun sen ilmoitus koskee 52 §:n 1 
momentin uudessa 7 kohdassa tarkoitetusta 
asiasta annettua päätöstä. Kartan saaminen 
maanmittaustoimistolle on tärkeää, koska se 
ylläpitää kartastoa yksityistierekisteriin merki
tyistä teistä. 

Lisäksi 52 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohtaan ja 
64 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtaan ehdotetaan 
tehtäväksi 9, 10 ja 28 §:n muuttamisesta johtu
vat tekniset tarkistukset sekä 64 §:n 2 momen
tin 6 kohtaan ehdotetusta kiinteistönmuodos
tamislaista johtuva tekninen tarkistus. 

56§. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi, koska laista on ehdotettu poistettavak
si nykyiseen 51 a §:n 3 momenttiin sisältyvät 

12 3407911 

säännökset, joihin puheena olevassa momentis
sa viitataan. 

67 §. Pykälään on tehty 51 a §:n 1 momentin 
muuttamisesta johtuvat muutokset. 

84 §. Pykälän 1 momentin mukaan tie voi
daan lakkauttaa, jos se muuttuneiden olosuh
teiden johdosta on käynyt tarpeettomaksi tai 
jos sen aiheuttama rasitus on muodostunut 
suhteettoman suureksi verrattuna tiestä saata
vaan hyötyyn. 

Näissä säännöksissä ei ole otettu huomioon 
sellaista olosuhteiden muutosta, jonka johdosta 
tien aiheuttama haitta on tullut kiinteistölle 
huomattavaksi taikka tien merkitys on esimer
kiksi uuden yleisen tien tekemisen vuoksi siinä 
määrin vähentynyt, ettei tie ole kiinteistön 
kulkuyhteyksien kannalta tärkeä. Tieoikeuden 
perustamisen ja tien lakkauttamisen edellytyk
set tulisi sovittaa siten, että sellainen ennestään 
oleva tie, jota varten olosuhteiden muuttumisen 
jälkeen ei enää voitaisi perustaa 8 §:n 1 mo
mentin nojalla tieoikeutta, tulisi voida lakkaut
taa. Tien lakkauttamisen edellytyksiä koske
vaan säännökseen ehdotetaan tehtäväksi tätä 
tarkoittava laajennus. Lakkauttamisen edelly
tyksenä olisi lisäksi, ettei tie ole kenellekään 
tieosakkaalle välttämätön. Selvyyden vuoksi on 
pykälään jätetty säännös siitä, että tarpeeton 
tie voidaan lakkauttaa. Ehdotetut säännökset 
vastaavat asialliselta sisällöltään ehdotetun 
kiinteistönmuodostamislain rasitteen lakkautta
mista koskevia säännöksiä. 

Voimassa olevan säännöksen mukaan ei ole 
mahdollista lakkauttaa tien osaa. Käytännössä 
syntyy tilanteita, joissa jokin osa tiestä jää 
tarpeettomaksi tai aiheuttaa sellaista haittaa, 
ettei kyseistä tien osaa voitaisi saada enää 
tiealueeksi 8 §:n 1 momentin nojalla. Esimer
kiksi uuden yleisen tien käyttöönotto voi tehdä 
yksityisen tien joitain osin tarpeettomaksi. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että tietoimituksessa 
voitaisiin ottaa ratkaistavaksi myös tien osan 
lakkauttaminen. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jonka mukaan sellainen tie, jonka 
korvaa toinen tie, olisi mahdollista lakkauttaa 
myös toimitusmiesten aloitteesta ilman, että 
kukaan asianosainen on sitä kannattanut. Täl
löinkin tien lakkauttamisen edellytyksistä muu
toin olisi voimassa se, mitä yksityisitä teistä 
annetussa laissa säädetään tien lakkauttamises
ta. 

85 §. Lain 12 §:ssä tarkoitetun tienpitoaineen 
ottamisoikeuden lakkauttamiseen, 13 §:ssä tar-



90 1994 vp- HE 227 

koitetun puutavaran varastoimisalueen ja au
topaikka-, venevalkama- tai laiturialueen käyt
töoikeuden lakkauttamiseen sekä 14 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun autopaikka-, venevalka
ma- tai laiturialueen käyttöä koskevan etuoi
keuden peruuttamiseen sovelletaan 85 §:n mu
kaan tien lakkauttamista koskevia säännöksiä. 
Lain 86 §:n mukaan tien ja edellä mainittuja 
käyttöoikeuksien lakkauttamista koskevia 
84 §:n säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin 
myös silloin, kun kysymys on muunlaisesta 
kuin pysyvästä käyttöoikeudesta tiehen tai alu
eeseen. 

Samasta syystä kuin tie tai sen osa voidaan 
lakkauttaa, tulisi voida lakkauttaa myös 12 ja 
13 §:ssä tarkoitetut oikeudet, 14 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu etuoikeus sekä tässä laissa 
tarkoitettu muu kuin pysyvä käyttöoikeus tie
hen tai muuhun alueeseen. Näiden oikeuksien 
lakkauttamisen edellytyksiä ehdotetaankin 
muutettavaksi siten, että oikeus voidaan lak
kauttaa ja etuoikeus peruuttaa, jos olosuhteet 
ovat niin muuttuneet, ettei edellytyksiä oikeuk
sien perustamiseen tai etuoikeuden antamiseen 
enää olisi olemassa. Tieosakkaalle välttämätön
tä oikeutta tai etuoikeutta ei kuitenkaan saisi 
lakkauttaa. Tällöin lakkauttamisen edellytykset 
olisivat vastaavanlaiset kuin tien lakkauttami
sen ja kiinteistönmuodostamislakiehdotuksen 
mukaisten rasitteiden lakkauttamisen edelly
tykset. 

86 §. Koska pykälän tarkoittamasta asiasta 
on otettu säännös 85 §:ään, pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi. 

99 a §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että siihen otetaan viittaussäännös ehdote
tun kiinteistönmuodostamislain 206 §:ään, joka 
koskee korvauksen maksamista yhteisen alueen 
osakaskunnalle. Tarkoituksenmukaista on, että 
maksettaessa korvauksia osakaskunnalle tämän 
lain mukaan noudatetaan samaa menettelyä 
kuin kiinteistötoimitusten yhteydessä. 

104 ja 104 a §. Pykäliin on tehty luonteeltaan 
tekniset muutokset, jotka johtuvat siitä, että 
nykyisen jakolain sijasta niissä viitataan ehdo
tettuun kiinteistönmuodostamislakiin. 

107 a §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi yh
teisiä alueita koskeva säännös. Ehdotuksen 
mukaan yksityistielaissa tarkoitetut oikeudet 
voitaisiin perustaa kohdistumaan myös yhtei
seen alueeseen. Yhteiseen alueeseen sovellettai
siin lisäksi mitä lain 38 aja 38 d §:ssä säädetään 
kiinteistöstä. 

1.4. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta 

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi esitykseen si
sältyvästä kiinteistönmuodostamislakiehdotuk
sesta johtuvat, lähinnä teknisluonteiset muu
tokset. 

14, 16, 17, 51, 81, 83, 89 ja 91 §. Pykäliin 
ehdotetaan tehtäväksi luonteeltaan tekniset 
muutokset, jotka johtuvat siitä, että esityksen 
mukainen kiinteistönmuodostamislaki korvaisi 
nykyisen jakolain. 

23 ja 49 a §. Pykälistä ehdotetaan poistetta
vaksi osalukua ja manttaalia koskevat sään
nökset, koska kiinteistönmuodostamislakiehdo
tuksen mukaan tiloilla ei enää olisi osalukua 
eikä manttaalia. Lisäksi 49 a § sisältäisi teknis
luonteiset säännökset siitä, miten lunastusyksi
köt muodostetaan, koska ehdotettu kiinteistön
muodostaruislaki korvaisi kaavoitusalueiden ja
kolain ja jakolain. 

1.5. Laki kunnan kiinteistöinsinööristä 

Asemakaavan mukaisten kiinteistöjen muo
dostamisesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä 
huolehtiminen on vanhastaan kuulunut kunnan 
viranomaiselle. Kaavoitusalueiden jakolain mu
kaan kiinteistöinsinööri toimittaa tontinmitta
uksen, yleisen alueen mittauksen sekä sanotun 
lain 6 luvun mukaisen rasitetoimituksen. Kaa
voitusalueiden jakoasetuksen 15 §:n mukaan 
kiinteistöinsinööri voidaan oikeuttaa suoritta
maan myös muita maanmittaustoimituksia. 
Edelleen kiinteistörekisterilain mukaan kiinteis
töinsinööri pitää kiinteistörekisteriä tonttien ja 
yleisten alueiden osalta. 

Nykyisin kiinteistöinsinöörin kelpoisuusehto
ja ja valitsemista sekä kiinteistöinsinöörin sijai
sen määräämistä koskevat säännökset sisälty
vät kaavoitusalueiden jakolakiin. Kiinteistöin
sinöörin tehtävistä ja oikeuksista säädetään 
edellä todetun mukaisesti eri laeissa sekä osaksi 
asetuksen tasoisilla säännöksillä. Säännökset 
ovat hajanaiset ja eräiltä osin puutteelliset. 
Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi erilli
nen kunnan kiinteistöinsinööriä koskeva laki, 
joka sisältäisi säännökset kiinteistöinsinöörin 
valitsemisesta, kelpoisuusehdoista, tehtävistä 
sekä kiinteistöinsinöörin sijaisen määräämises
tä. 

1 §. Ehdotetun kiinteistönmuodostamislain 
5 §:n 3 ja 4 momentissa säädettäisiin kiinteis-
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töinsmoonn tehtävistä. Kiinteistöinsinöörin 
tehtävänä olisi asemakaavan mukaisten kiin
teistöjen muodostaminen ja eräiden muiden 
kiinteistötoimitusten suorittaminen asemakaa
va-alueella. Lisäksi kiinteistöinsinöörin tehtä
vänä olisi kiinteistörekisterin pitäminen edellä 
tarkoitettujen kiinteistöjen osalta. Tämän 
vuoksi 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että kunnassa, jonka alueeseen kuuluu asema
kaava-aluetta, tulee olla kiinteistöinsinööri. Li
säksi momenttiin on otettu nykyistä lakia 
vastaava säännös siitä, että myös muulla kun
nalla voi olla kiinteistöinsinööri. 

Pykälän 2 momentissa ovat nykyisiä sään
nöksiä vastaavat säännökset siitä, että kiinteis
töinsinööri voi olla sivutoiminen ja että usealla 
kunnalla voi olla yhteinen kiinteistöinsinööri. 

Pykälän 3 momentin säännös vastaa sisällöl
tään voimassa olevaa kaavoitusalueiden jako
lain 2 a §:n 2 momentin säännöstä, joka tuli 
voimaan vuoden 1994 alusta. 

2 §. Kiinteistöinsinöörin valitsisi asianomai
nen kunta kuten nykyäänkin. Kiinteistöinsi
nööriksi valittavalta on edellytettävä perehty
neisyyttä kiinteistötoimitusten suorittamiseen. 
Riittävän perehtyneisyyden saavuttaminen 
edellyttää, että asianomainen henkilö on suo
rittanut sellaisen tutkinnon, johon sisältyy riit
tävä määrä arvosanoja kiinteistöinsinöörin teh
täviin perehdyttävissä aineissa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että kiinteistöinsinöörin kelpoi
suusehtona olisi maanmittauksen koulutusoh
jelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi
insinöörin tutkinto. 

3 §. Kiinteistötoimitusten suorittamisen ja 
kiinteistörekisterin pitämisen lisäksi kiinteis
töinsinöörille kuuluu myös eräiden rakennus
lainsäädännön mukaisten tehtävien hoitami
nen. Tarkoituksenmukaista on, ettei tässä lais
sa luetella yksityiskohtaisesti kiinteistöinsinöö
rin tehtäviä, vaan ainoastaan viitataan niihin 
säädöksiin ja määräyksiin, joihin sisältyvät 
määräykset kiinteistöinsinöörin tehtävistä. Py
kälään on otettu tällaiset viittaussäännökset 

4 §. Pykälässä ovat säännökset kiinteistöinsi
nöörin tehtävien hoitamisesta silloin, kun hän 
on esteeilinen tai estynyt suorittamasta tehtä
viään. Käytännön syistä ehdotetaan, että täl
löin tehtävä voitaisiin antaa toisen kunnan 
kiinteistöinsinöörin suoritettavaksi. 

5 §. Kiinteistöinsinöörin suorittamista tehtä
vistä tai toimenpiteistä kunnalle suoritettavista 
korvauksista sisältyy säännöksiä kiinteistötoi
mitusmaksusta ehdotettuun lakiin sekä eräisiin 

muihin lakeihin ja niiden nojalla vahvistettui
hin taksoihin. Pykälään on otettu viittaussään
nös siitä, että kiinteistöinsinöörin suorittamista 
toimenpiteistä perittävistä korvauksista sääde
tään erikseen. 

6 §. Voimassa olevien säädösten mukaan 
maanmittauslaitoksen keskushallinnolle kuuluu 
kiinteistöinsinöörien suorittamien toimitusten 
ja kiinteistörekisterin pidon ylin valvonta. 
Maanmittauslaitoksen keskushallinto antaa 
myös tarkemmat määräykset menettelystä sa
notuissa toimituksissa sekä vahvistaa kiinteis
törekisterin ja muiden kunnassa kaavoitus
alueiden jakolainsäädännön nojalla pidettävien 
luettelojen kaavat. 

Menettelyn yhdenmukaisuuden säilyttämi
seksi on edelleen tarpeen ohjata kuntien kiin
teistöinsinöörien toimintaa tässä laissa tarkoi
tettujen tehtävien hoitamiseksi ja tätä varten 
antaa tarpeellisia kiinteistönmuodostamiseen 
liittyviä teknisiä ohjeita. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että tällaisena ohjaavana ja ohjeita 
antavana viranomaisena toimisi maanmittaus
laitoksen keskushallinto kuten nykyäänkin. 

7 §. Pykälässä ovat voimaantulo-ja siirtymä
säännökset. 

Siirtymäsäännöksen mukaan nykyiset kiin
teistöinsinöörit jatkaisivat kiinteistöinsinöörin 
tehtävien hoitamista tämän lain mukaisina 
kiinteistöinsinööreinä ilman eri toimenpiteitä. 

Pykälään on otettu siirtymäsäännös myös 
siitä, ettei sellainen kunta, jonka asemakaava
alueella kiinteistöjen muodostaminen tapahtuu 
kiinteistönmuodostamislain 293 §:n nojalla 
muutoin kuin tontinmittauksella ja yleisen alu
een mittauksella, ole velvollinen valitsemaan 
kiinteistöinsinööriä. 

1.6. Laki kiinteistötoimitusmaksusta 

Maanmittaustoimituksista ja -tehtävistä pe
rittävistä maksuista säädetään nykyään maan
mittausmaksusta annetussa laissa. Sanotun lain 
mukaan maksu peritään valtiolle, jos maanmit
taustoimituksen tai -tehtävän on suorittanut 
valtion viranomainen, ja kunnalle, jos suoritta
jana on ollut kiinteistöinsinööri. Tämän lain 
mukaan peritään maanmittausmaksu myös 
yleisistä teistä annetun lain, yksityistielain, lu
nastuslain ja muiden lakien mukaisista maan
mittaustoimituksiin verrattavista toimituksista 
sekä maanmittaustoimitukseen verrattavasta 
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tehtävästä, joka maanmittausviranomaisen on 
pyynnöstä suoritettava. 

Tontinmittauksesta, rasitetoimituksesta ja 
eräistä muista kiinteistöinsinöörin suorittamista 
kaavoitusalueiden jakolain mukaisista toimen
piteistä perittävistä maksuista ovat säännökset 
sanotun lain 137 a §:ssä. Niiden mukaan maksu 
peritään kunnanvaltuuston hyväksymän taksan 
mukaan kunnalle. 

Ehdotettuun lakiin sisältyisivät säännökset 
kiinteistötoimituksesta ja muusta kiinteistön
muodostamislain mukaisesta toimenpiteestä pe
rittävästä maksusta. Laki korvaisi siten edellä 
mainitut säädökset. 

Ehdotetun lain mukainen kiinteistötoimitus
maksu perittäisiin kuten nykyäänkin valtiolle 
tai kunnalle sen mukaan, kumpi viranomainen 
on toimituksen tai toimenpiteen suorittanut. 

Lakiin sisältyisivät yhtenäiset säännökset 
niistä perusteista, jotka otetaan huomioon kiin
teistötoimitusmaksua määrättäessä. Nämä pe
rusteet vastaisivat pääpiirteissään nykyisiä 
maanmittausmaksun määräämisperusteita. 

Lakiin sisältyisivät säännökset vain maksu
jen määräämisen perusteista. Sen sijaan yksit
täisen maksun suuruus tai sen laskentaperus
teet määrättäisiin maa- ja metsätalousministe
riön päätöksellä tai kunnanvaltuuston hyväk
symällä taksalla. Maksun määrä voitaisiin 
määrätä edellä tarkoitetussa päätöksessä tai 
taksassa toimituslajikohtaisesti keskimääräisten 
kustannusten perusteella tai siten, että yksittäi
sestä toimituksesta perittävälle maksulle mää
rättäisiin IaskentaperusteeL Molempia määrää
misperusteita käytetään myös nykyisin. 

Kunnanvaltuusto päättäisi taksan niiden toi
mitusten osalta, joihin kiinteistörekisterin pitä
jä antaa määräyksen, sekä kiinteistönmuodos
tamislain 229 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen 
osalta. Toimivaltasuhteet valtion ja kunnan 
viranomaisen välillä säilyisivät siten maksujen 
määräämisen osalta pääpiirteissään nykyisel
lään. 

Ehdotetut perusteet kiinteistötoimitusmak
sun alentamiselle samoin kuin sen perimättä 
jättämiselle vastaisivat pääosin maanmittaus
maksulain mukaisia perusteita. Siten alentami
sen perusteena olisivat sellaiset maksuvelvolli
sen tekemät toimenpiteet, joiden suorittaminen 
kuuluu valtiolle. Maksun määräämättä jättämi
sen perusteena olisi viranomaisen virheellinen 
menettely, valtion tarve toimituksen suoritta
miseen tai se, että yleinen etu vaatii toimituk
sen suorittamista. Lisäksi maksu voitaisiin jät-

tää osaksi tai kokonaan perimättä yksittäista
pauksissa, milloin maksun periminen kokonaan 
olisi asianosaisen kannalta kohtuutonta. 

1 §. Pykälään sisältyvät lain soveltamisalaa 
koskevat säännökset. Kaikista kiinteistötoimi
tuksista ja muista kiinteistönmuodostamislain 
mukaisista toimenpiteistä perittäisiin tämän 
lain mukainen kiinteistötoimitusmaksu. 

2 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, että maksu 
peritään valtiolle tai kunnalle sen mukaan, 
kumpi viranomainen on kiinteistötoimituksen 
tai muun toimenpiteen suorittanut. 

3 §. Pykälässä ovat säännökset niistä seikois
ta, jotka otetaan huomioon kiinteistötoimitus
maksun määräämisen perusteina. Tällaisia pe
rusteita olisivat toimituksen suorittamiseen 
osallistuneiden henkilöiden palkkauksesta joh
tuneet kustannukset (työaikakorvaus) sekä 
muut maanmittaustoimistolle tai kunnalle ai
heutuneet kustannukset (yleiskustannuskorva
us). Pykälän 1 momentin 1 kohdassa ovat 
säännökset siitä, miten työaikakorvaus määrä
tään. Tarkoituksena on, että palkkauksesta 
aiheutuvat kustannukset ovat kiinteistötoimi
tusmaksussa täysimääräisinä. Sen sijaan 1 mo
mentin 2 kohdassa tarkoitettu yleiskustannus
korvaus määrättäisiin osuutena maanmittaus
toimistolle tai kunnalle toimituksen suorittami
sesta aiheutuneista välillisistä kustannuksista 
sen mukaan kuin asetuksessa tai kunnanval
tuuston hyväksymässä kiinteistötoimitustaksas
sa määrätään. Maksuun sisältyvää osuutta 
harkittaessa perusteena olisi, että yleiskustan
nuskorvaukset kattavat keskimäärin kaikki 
muut toimituksista ja tehtävistä maanmittaus
laitokselle aiheutuvat kustannukset kuin palk
kauskustannukset. Erityisestä syystä esimerkik
si muista kiinteistönmuodostamislain mukaisis
ta tehtävistä kuin kiinteistötoimituksista perit
tävä maksu saataisiin määrätä edellä tarkoitet
tua alhaisemmaksi. Tämä tulisi kysymykseen 
muun muassa määrättäessä maksu niistä toi
menpiteistä, joita pyritään edistämään maksu
politiikalla yleisen edun vuoksi. 

Voimassa olevan maanmittausmaksulain 
mukaan lohkomisesta ja halkomisesta voidaan 
periä maanmittausmaksu keskimääräisiin kus
tannuksiin perustuvana pinta-alakorvauksena. 
Myös kaavoitusalueiden jakolain 137 a §:n mu
kaisen tontinmittaustaksan mukainen maksu 
perustuu useissa kaupungeissa toimituksista 
aiheutuviin keskimääräisiin kustannuksiin. 

Menettelyitään ja velkomisen perusteena ole
vaa yksikköä kohti työmäärältään melko sa-
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manlaisten toimituslajien osalta maksun mää
räämistä keskimääräisten kustannusten perus
teella voidaan pitää asianosaisten kannalta 
kohtuullisena ja oikeudenmukaisena, koska täl
löin satunnaisista tekijöistä johtuvat työmene
kin erot yksittäisten toimitusten välillä eivät 
vaikuta perittävän maksun suuruuteen. Tätä 
tarkoittava säännös on pykälän 2 momentissa. 

4 §. Kuten lakikohtaisissa perusteluissa sa
nottiin, toimivalta kunnan ja valtion viran
omaisten välillä säilyisi nykyisenä päätettäessä 
toimituksesta tai toimenpiteestä perittävän 
maksun suuruudesta tai sen laskentaperusteis
ta. Pykälään on otettu tätä toimivallan jakoa 
koskevat säännökset. 

5 §. Kiinteistötoimitusten suorittaminen kiin
teistönmuodostamislain mukaan perustuu täy
den palvelun periaatteelle. Näin ollen toimituk
sen hakijalta ei edellytetä mitään työsuorituksia 
toimituksen suorittamisessa. Käytännön syistä 
varsinkin kunnat tekevät usein etukäteen toi
mitukseen liittyen sellaisia tehtäviä, joiden suo
rittaminen kuuluu valtion viranomaiselle. Myös 
yksityiset kansalaiset voivat huolehtia esimer
kiksi toimituksen maastotöiden tekemisestä 
etukäteen. Tällöin olisi kohtuutonta periä kiin
teistötoimitusmaksu täysimääräisenä. Pykälään 
ehdotetaankin otettavaksi säännös siitä, että 
toimituskorvausta alennetaan maksuvelvollisen 
suorittamia tehtäviä vastaavasti, jos asian
osaisen toimesta on tehty maanmittaustoimis
tolle kuuluvia tehtäviä. 

6 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kiin
teistötoimitusmaksun määräämisestä sellaisen 
toimituksen osalta, joka joudutaan käsittele
mään uudelleen tuomioistuimen päätöksen pe
rusteella toimitusmiesten virheellisen menette
lyn vuoksi tai joka jätetään sikseen sitä uudel
leen käsiteltäessä taikka tuomioistuimen pää
töksellä. Tällaisissa tapauksissa olisi kohtuu
tonta, että maksu määrättäisiin aina täysimää
räisenä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
kyseisissä tilanteissa kiinteistötoimitusmaksu 
voitaisiin yksittäistapauksissa määrätä maksu
perusteiden mukaan laskettua pienemmäksi tai 
jättää kokonaan määräämättä. 

Pykälän 2 momentissa on säännös siitä, että 
Inarin, Enontekiön tai Utsjoen kunnassa sijait
sevalla kiinteistöllä voidaan kiinteistötoimitus
maksua kartoituskustannusten osalta alentaa. 
Tämä johtuu siitä, että kyseisissä kunnissa 
isojaot suoritettiin työn säästämiseksi tiluskar
toitusta suorittamatta eikä kyseisiltä alueilta 
ole vieläkään käytettävissä toimituskartan poh-

jaksi kelvollista yleistä karttaa. Alennuksesta 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 

7 §. Pykälässä ovat yksityiskohtaiset sään
nökset siitä, milloin kiinteistötoimitusmaksu 
jätetään määräämättä muissa kuin 6 §:ssä tar
koitetuissa tapauksissa. 

Paitsi tuomioistuimen päätöksellä, voidaan 
toimitusta joutua korjaamaan myös kiinteis
tönmuodostamislain 271 ja 272 §:ssä tarkoitet
tujen virheiden vuoksi. Kun kyseisissä tapauk
sissa virheen korjaaminen johtuu toimituksessa 
sattuneesta virheestä, ehdotetaan, ettei korjaa
misesta johtuvista toimenpiteistä määrätä kiin
teistötoimitusmaksua. Tätä koskeva säännös 
on 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentissa on lueteltu ne erityis
tapaukset, jolloin toimituksesta tai sen jostakin 
osasta ei määrätä kiinteistötoimitusmaksua. 
Kyseisissä tapauksissa valtion tai kunnan tarve 
taikka yleinen etu vaativat toimituksen tai 
tiettyjen toimenpiteiden suorittamista, minkä 
vuoksi toimituksesta aiheutuvat kustannukset 
jäisivät valtion tai kunnan vastattaviksi. Vas
taavanlaiset erityissäännökset sisältyvät nykyi
seen maanmittausmaksulakiin. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu tarkoituk
senmukaisuussyystä säännös siitä, ettei kiinteis
tötoimitusmaksua määrätä, milloin määräämi
sestä aiheutuvat kustannukset olisivat saatavaa 
maksua suuremmat. 

8 §. Valtion ja kunnan saatavan turvaamisek
si pykälään on otettu säännökset siitä, että 
kiinteistö, jonka osalta kiinteistötoimitusmaksu 
on määrätty, on panttina maksusta ja korosta 
niin kuin maakaaren 20 luvussa säädetään. 

9 §. Pykälässä ovat voimassa olevia säännök
siä vastaavat säännökset siitä, että kiinteistö
toimitusmaksun määrää toimitusinsinööri. 

JO§. Pykälässä ovat maksun perimisajankoh
taa, keskeneräisestä toimituksesta perittävää 
osamaksua sekä ennakkoa ja vakuutta koske
vat säännökset, jotka vastaavat voimassa ole
van maanmittausmaksulain säännöksiä. 

11 §. Kuten julkisoikeudellisten maksujen 
suorittamisen osalta monessa tapauksessa on 
säädetty, myös kiinteistötoimitusmaksun osalta 
ehdotetaan säädettäväksi, että erityisen paina
vasta syystä voitaisiin luonnolliselle henkilölle 
tai kuolinpesälle myöntää lykkäystä maksun 
suorittamisessa. Tällaisena syynä voisi olla 
esimerkiksi työttömyydestä tai sairaudesta joh
tuva tilapäinen maksukyvyttömyys. Asetuksella 
säädettäisiin tarkemmin lykkäyksen myöntämi
sestä. Lykkäyksen myöntämisestä päättäisi vai-
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tiolle tulevan maksun osalta maanmittaustoi
misto ja kunnalle tulevan maksun osalta kun
nan kiinteistörekisterin pitäjä. Kun päätös pe
rustuu kohtuusharkintaan, ehdotetaan, ettei 
siihen saa hakea muutosta valittamalla. 

12 §. Laajojen toimitusten osalta kiinteistö
toimitusmaksu voi olla määrältään suuri. Niin
pä ehdotetaan, että asetuksella voitaisiin säätää 
maksun periruisestä useampana eränä, jotta 
maksun suorittaminen ei olisi kohtuuttoman 
rasittava. Kun kunnanvaltuuston kiinteistötoi
mitustaksa voi koskea vain pienehköisiä toimi
tuksista perittäviä maksuja, ei perimisen jak
sottamiseen näiden maksujen osalta ole tarvet
ta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että useampana 
eränä periruismahdollisuus ei koskisi kiinteistö
toimitustaksan perusteella määräHäviä maksu
ja. 

Viivästyskoroksi kiinteistötoimitusmaksun 
osalta ehdotetaan 16 prosenttia, mikä vastaa 
yleisesti käytettyä viivästyskoron suuruutta. 
Voimassa olevan säännöksen mukaisesti ehdo
tetaan laissa annettavaksi valtuus asetuksella 
säätää perittäväksi periruiskuluja taikka viiväs
tyskoron ja periruiskulujen sijasta perittäväksi 
kiinteä viivästysmaksu. 

13 §. Kiinteistötoimitusmaksu on luonteel
taan julkisoikeudellinen maksu, minkä vuoksi 
ehdote'taan, että siihen sovellettaisiin, mitä ve
rojen ja maksujen periruisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367/61) säädetään. Lisäksi 
pykälään ehdotetaan otettavaksi selventävä 
säännös siitä, mille viranomaiselle kiinteistötoi
mitusmaksua koskeva perustevalitus voidaan 
tehdä. 

14 §. Ehdotettu laki sisältää perussäännökset 
kiinteistötoimitusmaksun määräämisestä ja pe
rimisestä. Tämän vuoksi lain täytäntöönpanos
ta on tarpeen antaa tarkempia määräyksiä 
asetuksella. Ehdotetun lain pykäliin sisältyy 
lisäksi määräyksiä asetuksella tarkemmin sää
dettävistä seikoista. Pykälään onkin otettu ase
tuksenantovaltuutta koskeva säännös. 

15-17 §. Pykäliin sisältyvät tavanomaiset 
voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. 

1. 7. Kiinteistörekisterilaki 

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi luonteeltaan 
lähinnä tekniset muutokset, jotka johtuvat sii
tä, että esityksen mukainen kiinteistönmuodos
tamislaki korvaisi nykyisen jakolain ja kaavoi
tusalueiden jakolain. 

2 §. Voimassa olevassa pykälässä määrite
tään kiinteistörekisteriin merkittävät kiinteistöt 
ja muut yksiköt viittaamalla jakolain 284 §:ään 
ja kaavoitusalueiden jakolain 115 §:ään, joissa 
on lueteltu eri tyyppiset kiinteistöt ja muut 
rekisteriyksiköt 

Kun edellä mainitut lait on ehdotettu kumot
taviksi ja kun kiinteistörekisteriin merkittävät 
kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt on tarkoi
tuksenmukaista luetella tässä laissa eikä ehdo
tetussa kiinteistönmuodostamislaissa, ehdote
taan pykälään otettavaksi luettelo rekisteriin 
merkittävistä kiinteistöistä ja muista rekiste
riyksiköistä. 

Luettelossa mainitut yksiköt vastaisivat ny
kyisiä rekisteriyksikköjä. 

5 §. Pykälään on tehty luonteeltaan tekninen 
muutos, jolla poistetaan viittaus kumottavaksi 
ehdotettuun kaavoitusalueiden jakolakiin. 
Muutoin säännösehdotus vastaa kiinteistöre
kisterilakiin 1 päivänä kesäkuuta 1994 voimaan 
tullutta muutosta (244/94). 

6 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että rekisteriyksiköiden rekisteröimisen osalta 
viitattaisiin siihen, mitä asiasta erikseen sääde
tään muualla laissa tai asetuksessa. 

1.8. Maaseutuelinkeinolaki 

Lain asianomaisiin pykäliin ehdotetaan teh
täviksi sellaiset luonteeltaan tekniset muutok
set, joilla viittaukset kumottaviksi ehdotetun 
jakolain säännöksiin korvataan viittauksilla 
vastaaviin ehdotetun kiinteistönmuodostaruis
lain säännöksiin. 

Lisäksi lain 43 §:ään ehdotetun muutoksen 
tarkoituksena on se, että maaseutuelinkeinolain 
täytäntöönpanoon liittyvät kiinteistötoimituk
set suoritettaisiin aina ehdotetussa kiinteistön
muodostaruislaissa säädettävien viranomaisten 
toimesta. Näin ollen maaseutuelinkeinopiirin 
virkamies ei voisi enää ehdotetun lain muutok
sen voimaantulon jälkeen suorittaa edellä sa
nottuja kiinteistötoimituksia. 

1.9. Kaivoslaki 

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lähinnä teknis
luonteiset muutokset, jotka ovat tarpeen kiin
teistönmuodostamista koskevan lainsäädännön 
yhtenäistämiseksi ja nykyiseen jakolakiin teh
tyjen viittausten korvaamiseksi ehdotettuun 
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kiinteistönmuodostamislakiin tehtävillä viitta
uksilla. 

27 §. Nykyään määräyksen kaivospiiritoimi
tukseen antaa kauppa- ja teollisuusministeriö. 
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
määräyksen kyseiseen toimituksen suorittami
seen antaisi maanmittaustoimisto kauppa- ja 
teollisuusministeriön kaivospiirin määräämistä 
koskevan päätöksen perusteella. 

28 §. Pykälässä oleva uskottuja miehiä kos
keva viittaus jakotoimituksen uskottuihin mie
hiin ehdotetaan korvattavaksi viittauksena eh
dotetun kiinteistönmuodostamislain uskottuja 
miehiä koskeviin säännöksiin. 

29 ja 35 §. Lain 27 §:ään ehdotettujen muu
tosten johdosta ehdotetaan lain 29 ja 35 § 
kumottaviksi. 

30 §. Pykälässä olevat kaivospiiritoimituksen 
tiedottamista koskevat säännökset ehdotetaan 
korvattaviksi viittauksena ehdotetun kiinteis
tönmuodostamislain toimituksen tiedottamista 
koskeviin säännöksiin. 

38 §. Pykälän 3 momentissa oleva maininta 
merkintöjen tekemisestä maarekisteriin tai 
tonttikirjaan on korjattu koskemaan kiinteistö
rekisteriä. 

66 §. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus 
jakolakiin korvataan viittauksena ehdotettuun 
kiinteistönmuodostamislakiin. 

1.1 0. Kalastuslaki 

Lain asianomaisiin pykäliin ehdotetaan teh
täviksi sellaiset luonteeltaan tekniset muutok
set, joilla viittaukset kumottavaksi ehdotetun 
jakolain säännöksiin korvataan viittauksilla 
vastaaviin ehdotetun kiinteistönmuodostaruis
lain säännöksiin. 

1.11. Muinaismuistolaki 

5 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtä
väksi luonteeltaan tekniset muutokset, joilla 
viittaukset jakolain mukaisiin maanmittaustoi
mituksiin korvataan viittauksilla ehdotetun 
kiinteistönmuodostamislain mukaisiin kiinteis
tötoimituksiin. 

1.12. Laki uusjakojen tukemisesta 

luonteeltaan tekniset muutokset, joilla viittauk
set kumottavaksi ehdotetun maanmittausmak
sulain mukaiseen maanmittausmaksuun korva
taan viittauksena ehdotetun kiinteistötoimitus
maksua koskevan lain mukaiseen kiinteistötoi
mitusmaksuun. 

1.13. Laki valtion osanotosta eräiden maa- ja 
vesirakennustöiden kustannuksiin 

Lain 4 §:n 4 momentissa oleva viittaus ku
mottavaksi ehdotetun jakolain 97 §:ään ehdo
tetaan korvattavaksi viittauksena ehdotetun 
kiinteistönmuodostamislain 73 §:ään, johon si
sältyvät säännökset kuivatustöiden tekemisestä 
ja kastelulaitteiden rakentamisesta uusjaossa. 

1.14. Yhteisaluelaki 

Lain 8 ja JO §:ään ehdotetaan tehtäväksi 
luonteeltaan tekniset muutokset, joi1la viittauk
set jakolain mukaiseen maanmittaustoimituk
seen korvataan viittauksi1la ehdotetun kiinteis
tönmuodostamislain mukaiseen kiinteistötoimi
tukseen. 

1.15. Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritet
tavista tilusjärjestelyistä 

Lain asianomaisiin pykäliin ehdotetaan teh
täviksi sellaiset luonteeltaan tekniset muutok
set, joilla viittaukset kumottavaksi ehdotetun 
jakolain säännöksiin korvataan viittauksilla 
vastaaviin ehdotetun kiinteistönmuodostaruis
lain säännöksiin. 

Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi 6, 8 ja 19 §, 
jotka ovat tulleet tarpeettomiksi ehdotettuun 
kiinteistönmuodostamislakiin sisältyvien, vas
taavia asioita koskevien säännösten vuoksi. 
Edelleen lakiin ehdotetaan tehtäväksi sellaiset 
muutokset, jotka yhdenmukaistavat 2 §:n 1 
momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä koske
vat asialliset säännökset ehdotettuun kiinteis
tönmuodostamislakiin sisältyvien vastaavaa 
toimenpidettä koskevien säännösten kanssa. 

1.16. Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä 

Lain asianomaisiin pykäliin ehdotetaan teh
Lain 4 ja 6 §:ään ehdotetaan tehtäväksi täviksi luonteeltaan tekniset muutokset, joilla 
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viittaukset kumottavaksi ehdotetun jakolain 
säännöksiin korvataan viittauksilla vastaviin 
ehdotetun kiinteistönmuodostamislain sään
nöksiin. 

Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi 14 §, joka 
on tullut tarpeettomaksi sen vuoksi, ettei eh
dotetun kiinteistönmuodostamislain mukaan ti
loille enää määrätä manttaaleja. Edelleen 25 §:n 
1 momenttiin ehdotetaan tehtäviksi sellaiset 
muutokset toimituksen kestäessä tehtäviä vali
tuksia koskeviin säännöksiin, että muutoksen
hakumahdollisuus on yhdenmukainen ehdote
tun kiinteistönmuodostamislain mukaisen muu
toksenhakumahdollisuuden kanssa. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotetun kiinteistönmuodostamislain 
291 §:n 1 momentin nojalla tarkempia säännök
siä lain täytäntöönpanosta annettaisiin asetuk
sella. Lakiehdotusta tehtäessä onkin lähdetty 
siitä, että teknisluonteisista kiinteistötoimituk
sen suorittamiseen liittyvistä asioista annettai
siin asetuksentasoisia säännöksiä. Mainitun py
kälän 2 momentin mukaan maanmittauslaitok
sen keskushallinto antaisi määräykset käytettä
vistä rajamerkeistä ja karttaan tehtävistä mer
kinnöistä. Tällaiset määräykset sisältäisivät 
säännökset muun muassa rajamerkkien mitois
ta ja teknisistä ominaisuuksista. 

Ehdotetussa kiinteistötoimitusmaksua koske
vassa laissa on asianomaisissa pykälissä asetuk
senantovaltuuksia ja asetuksella säädettäviä 
asioita on käsitelty kyseisten pykälien peruste
lujen yhteydessä. Sanotun lakiehdotuksen 4 §:n 
mukaan kunnalle perittävää kiinteistötoimitus
maksua koskevasta kiinteistötoimitusmaksu
taksasta päättäisi kunnanvaltuusto ja valtiolle 
perittävän kiinteistötoimitusmaksun suuruuden 
tai sen laskentaperusteet määräisi maa- ja 
metsätalousministeriö laissa määriteltyjen pe
rusteiden nojalla. 

3. Voimaantulo 

Lakiehdotukset merkitsevät monessa suh
teessa huomattavia muutoksia kiinteistönmuo
dostamistoimintaan. Tämä edellyttää henkilös
tön kouluttamista ja muita valmistelevia toi
menpiteitä uusien lakien mukaiseen toimintaan 
siirtymiseksi. Näitä valmistelevia toimenpiteitä 

varten pitäisi jäädä riittävästi aikaa lakien 
hyväksymisen ja voimaantulon välille. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että säännökset tulisivat 
voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua niiden 
tultua hyväksytyiksi. 

4. Säätäruisjärjestys 

Jakolaki on säädetty sekä alkuperäisessä 
muodossaan että muutosten osalta pääasialli
sesti tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tä
mä koskee muun muassa uusjakoa, pakollista 
tilusvaihtoa, rasitteiden perustamista, alueen 
siirtämistä Junastamalla tilasta toiseen sekä 
rahavastikkeen käyttöä poikettaessa osittelusta, 
liitettäessä erillinen alue tilaan tilusvaihdon 
yhteydessä tai tilitettäessä jaossa jakoehdotuk
sen ulkopuolelle jäävää omaisuutta. 

Vesijättöjen osalta on kuitenkin perustuslain 
säätäruisestä voimassa olevassa järjestyksessä 
säädetty laki maanmittaustoimituksessa tapah
tuvasta vesijätän luovuttamisesta (53/75). Tä
män valtuuslain mukaan lailla voidaan säätää 
tilojen yhteisen tai tilalle yksityisesti jaetun sekä 
erillisen vesijätän siirtämisestä maanmittaustoi
mituksessa rahana suoritettavaa täyttä kor
vausta vastaan tilaan, yhteismetsään tai erilli
seen vesijättöön. 

Edelleen perustuslain säätäruisestä voimassa 
olevassa järjestyksessä on säädetty vuonna 
1986 annettu laki jakolain muuttamisesta 
( 652/86) sen tähden, että yksityisen tarpeen 
vuoksi on kiinteistön omistajalle säädetty yh
teisalueosuuden lunastusvelvollisuus ja erillisen 
yhteisen alueen osalta kiinteistön omistajalle ja 
yhteismetsän osakaskunnalle on annettu vas
taavanlainen lunastusoikeus kuin vesijätön 
osalta. 

Kaavoitusalueiden jakolaki on käsitelty ta
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä sekä alku
peräisessä muodossaan että siihen myöhemmin 
tehtyjen muutosten osalta. Tämä koskee sekä 
aikaisemmin lakiin sisältyneitä säännöksiä ton
tinosan lunastamisesta maalaiskunnan asema
kaava-alueella että rakennuspaikan osan lunas
tamista rakennuskaava- ja rantakaava-alueella. 

Verrattaessa ehdotettuun kiinteistönmuodos
tamislakiin sisältyviä säännöksiä vastaaviin ja
kolain ja kaavoitusalueiden jakolain säännök
siin, jotka koskevat alueiden ja yhteis
alueosuuksien lunastamista, tilusjärjestelyjen 
suorittamista ja rahavastikkeen käyttöä ositte
lusta poikettaessa, voidaan todeta, että ehdo-
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tettujen säännösten perusteella tapahtuva, hal
litusmuodon 6 §:ssä säädettyyn omaisuuden pe
rustuslainsuojaan puuttuminen olisi hyvin sa
mankaltaista kuin nykyisin voimassa olevien 
säädösten perusteella. Siten ehdotetun kiinteis
tönmuodostamislain 60, 61, 129, 137 §, jotka 
koskevat kiinteistön yksityisen vesijätön, eriili
sen vesijätön ja yhteisen vesijätön sekä muun 
yhteisen alueen tai sitä koskevan osuuden 
lunastamista ja toisaalta yksityiseiie asetettua 
lunastusvelvoiiisuutta, ovat vastaavaila tavalla 
ristiriidassa hallitusmuodon 6 §:n kanssa kuin 
nykyisen jakolain säännökset. Sanotun lakieh
dotuksen 79 §:n mukaan osakkaalta voitaisiin 
uusjaossa lunastaa alue täyttä korvausta vas
taan ja antaa muiiie osakkaille, vaikkei yleinen 

13 340791J 

tarve sitä vaadi. Myös tämä pykälä on ristirii
dassa hallitusmuodon 6 §:n kanssa. Näistä syis
tä ehdotetaan säädettäväksi perustuslain säätä
ruisestä voimassa olevassa järjestyksessä laki 
kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastami
sesta. Viimeksi mainitulla lailla ehdotetaan 
kumottavaksi laki maanmittaustoimituksessa 
tapahtuvasta vesijätön luovuttamisesta. 

Muihin esityksessä ehdotettuihin lakeihin tai 
lainmuutoksiin ei sisälly seiiaisia säännösehdo
tuksia, jotka olisivat ristiriidassa hallitusmuo
don 6 §:n kanssa. 

Edeiiä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä 
tavalla, säädetään: 

1 § 
Lailla voidaan säätää, että kiinteistötoimi

tuksessa voidaan täyttä korvausta vastaan: 
1) lunastaa kiinteistön yksityistä vesijättöä, 

erillistä vesijättää sekä yhteistä vesijättää ja 
sellaista muuta yhteistä aluetta, joka ei ole 
yhteismetsää, yhteistä vesialuetta tai yhteinen 
koski, liitettäväksi kiinteistöön, yhteismetsään, 
yhteiseen alueeseen taikka sellaiseen määrä
alaan, joka tilusvaihdon tai alueen siirtämistä 
tarkoittavan toimituksen yhteydessä muodoste
taan kiinteistöksi; 

2. 

2) lunastaa uusjakoalueelia arvoltaan vähäi
nen alue liitettäväksi jako-osakkaille muodos
tettaviin kiinteistöihin; sekä 

3) velvoittaa yhteisen maa-alueen osakkaat 
lunastamaan osakaskiinteistön osuus. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
Tällä lailla kumotaan maanmittaustoimituk

sessa tapahtuvasta vesijätän luovuttamisesta 31 
päivänä tammikuuta 1975 annettu laki (53175). 

Kiinteistönmuodostamislaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Soveltamisala ja määritelmät 

1 § 
Tätä lakia sovelletaan: 
1) kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden 

muodostamiseen; 
2) kiinteistöjaotuksen muuttamiseen muulla 

tavoin; 
3) rekisteriyksikön ulottuvuuden tai muun 

kiinteistöjaotusta koskevan asian vahvistami
seen; sekä 

4) kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden 
rekisteröimiseen ja yhdistämiseen. 

Tätä lakia ei sovelleta 1 momentissa tarkoi
tettuun kiinteistön muodostamista koskevaan 
asiaan, josta muualla laissa toisin säädetään. 

2§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kiinteistöllä sellaista itsenäistä maanomis

tuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain 
(392/85) nojalla on merkittävä kiinteistönä 
kiinteistörekisteriin, ja muulla rekisteriyksiköllä 

muuta sanotun lain nojalla kiinteistörekisteriin 
merkittävää erillistä yksikköä. Kiinteistö käsit
tää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin 
alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä 
kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityi
set erityiset etuudet (kiinteistön ulottuvuus); 

2) yhteisellä alueella aluetta, joka kuuluu 
yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön 
tietyn perusteen mukaisin osuuksin; 

3) tontilla tonttijaon mukaisesti muodostet
tua kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiin
teistörekisteriin; 

4) yleisellä alueella kunnan omistamaa kiin
teistöä, joka on muodostettu asemakaavassa 
katualueeksi, toriksi tai katuaukioksi, virkistys
alueeksi, liikennealueeksi, vaara-alueeksi, eri
tyisalueeksi tai vesialueeksi osoitetusta alueesta 
tai sen osasta ja joka on merkitty yleisenä 
alueena kiinteistörekisteriin; 

5) rekisterikylällä niiden rekisteriyksiköiden 
muodostamaa kokonaisuutta, jotka on merkit
ty kiinteistörekisterissä samaan kylään; 

6) maaoikeudellisella kylällä ennen isojakoa 
ollutta asutuskylää, siihen verrattavaa taloryh-
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maa, yksinäisenä ollutta taloa sekä muuta 
vastaavaa alkuperäisenä pidettävää isojaolla 
jakamauoman maa-alueen omistusyksikköä; 
sekä 

7) vesioikeudellisella kylällä ennen isojakoa 
ollutta asutuskylää, siihen verrattavaa taloryh
mää, yksinäisenä ollutta taloa, ennen isojakoa 
perustettua lahjoitusmaata, isojaossa valtiolle 
erotettua liikamaata, liikamaalle isojaon jäl
keen perustettua uudistaloa, isojaon ulkopuo
lelle jätettyä valtion metsämaata sekä muuta 
vastaavaa alkuperäisenä pidettävää vesialueen 
omistusyksikköä, jonka omistusoikeutta ei ole 
jaettu. 

2 luku 

Kiinteistötoimitus ja toimitusmiehet 

3§ 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet suori

tetaan kiinteistötoimituksessa, lukuun ottamat
ta kiinteistöjen rekisteröimistä ja yhdistämistä. 

4§ 
Kiinteistötoimituksen suorittavat toimitusin

sinööri ja kaksi uskottua miestä (toimitusmie
het). Muun kiinteistötoimituksen kuin yhteisen 
alueen jakamisen, uusjaon, rakennusmaan jär
jestelyn ja yhteismetsän muodostamisen toimi
tusinsinööri voi suorittaa ilman uskottuja mie
hiä, jos uskottujen miesten käyttäminen ei ole 
tarpeellista eikä kukaan asianosainen uskottu
jen miesten käyttämistä vaadi. 

5§ 
Toimitusinsinöörinä voi olla maanmittauslai

toksen palveluksessa virkasuhteessa oleva 
maanmittauksen koulutusohjelman mukaisen, 
tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut 
diplomi-insinööri ja teknillisten oppilaitosten 
tai väliaikaisten ammattikorkeakoulujen maan
mittaustekniikan opintosuunnalla tutkinnon 
suorittanut insinööri tai teknikko. 

Edellä 1 momentissa mainittu insinööri tai 
teknikko voi olla toimitusinsinöörinä lohkomi
sessa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, erillisen 
alueen tilaksi muodostamisessa, yhteis
alueosuuden siirrossa ja tilaksi muodostamises
sa, yhteisen alueen muodostamisessa, yksityis
tielain mukaisessa tietoimituksessa, rasitetoimi
tuksessa sekä rajankäynnissä. Jos lohkomisen, 
erillisen alueen tilaksi muodostamisen tai va
paaehtoisen tilusvaihdon yhteydessä on tarpeen 

suorittaa muuta kuin kiinteistönmääritystä tai 
rasitetta koskeva toimenpide, on toimitusinsi
nöörinä oltava diplomi-insinööri. 

Kunnan kiinteistöinsinööristä annetussa lais
sa ( 1 ) tarkoitettu kiinteistöinsinööri toimii 
toimitusinsinöörinä tontinmittauksessa, yleisen 
alueen mittauksessa, tonttia tai yleistä aluetta 
koskevassa kiinteistönmäärityksessä, tilusvaih
dossa ja rasitetoimituksessa sekä asemakaava
alueella kuntaa varten perustettavaa tai perus
tettua rasitetta koskevassa rasitetoimituksessa. 
Edellä 1 momentissa tarkoittu kunnan palve
luksessa virkasuhteessa oleva insinööri tai tek
nikko, jonka kunta on määrännyt suoritta
maan kiinteistötoimituksia, voi myös olla toi
mitusinsinöörinä tontinmittauksessa, yleisen 
alueen mittauksessa, tonttia ja yleistä aluetta 
koskevassa rajankäynnissä sekä vapaaehtoises
sa tilusvaihdossa ja sopimukseen perustuvassa 
rasitetoimituksessa. 

Edellä 3 momentissa mainittujen toimitusten 
lisäksi kiinteistöinsinööri voi kunnan suostu
muksella olla toimitusinsinöörinä lohkomises
sa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, kiinteistön
määrityksessä ja rasitetoimituksessa sen kun
nan alueella, jonka palveluksessa hän on. Vas
taavasti edellä 3 momentissa tarkoitettu insi
nööri tai teknikko voi olla toimitusinsinöörinä 
lohkomisessa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, 
rasitetoimituksessa ja rajankäynnissä. 

6§ 
Kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan us

kotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä 
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin 
perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. 
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen 
on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lau
tamiehistä säädetään. 

Uskotulle miehelle maksettavan palkkion se
kä matkakustannusten korvauksen ja päivära
han määrääruisperusteet vahvistaa maanmitta
uslaitoksen keskushallinto. 

Muutoin uskotusta miehestä on voimassa, 
mitä kunnallislaissa säädetään kunnan luotta
mushenkilöstä, jollei jäljempänä toisin säädetä. 

7§ 
Uskottu mies suorittaa tehtävänsä virkavas

tuulla. 
Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhty

mistä annettava käräjäoikeudessa tai maa
oikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan 
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ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyt
tää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä 
tee siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä. 

8§ 
Toimitusinsinööri kutsuu uskotut miehet toi

mitukseen. 
Jos uskotut miehet kutsutaan toimitusmie

hiksi toimituksen aikana, ei sen johdosta oteta 
toimituksessa tehtyjä ratkaisuja uudelleen käsi
teltäviksi. 

9§ 
Jos kuntaan valitut uskotut miehet ovat 

esteeliisiä tai estyneitä saapumasta toimituk
seen, voidaan siihen kutsua uskotut miehet 
naapurikunnasta. 

Jos toimitus koskee eri kunnissa sijaitsevia 
alueita, voi uskottu mies toimia muunkin kuin 
kotikuntansa alueella. 

10 § 
Jos uskottu mies ei saavu toimitukseen tai 

hänet todetaan esteelliseksi eikä toista uskottua 
miestä saada vaikeuksitta hänen tilalleen, voi 
toimitusinsinööri kutsua siksi ajaksi, kunnes 
toimitukseen saadaan uskottu mies, toimitus
mieheksi muunkin uskotuksi mieheksi kelpoi
sen henkilön. Tämä antaa 7 §:ssä tarkoitetun 
vakuutuksen toimitusinsinöörille. 

Toimituksen teknillisiä tehtäviä suoritettaes
sa ei uskottujen miesten läsnäolo ole tarpeen. 

11 § 
Toimitusmiehen esteellisyydestä on voimas

sa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään 
tuomarin esteellisyydestä. 

Jos toimitusmies tietää olevansa esteellinen, 
on hänen ilmoitettava siitä muille toimitusmie
hille. Asianosaisen, joka katsoo toimitusmiehen 
esteelliseksi, on tehtävä asiasta muistutus toi
mitusmiehille viipymättä sen jälkeen, kun es
teellisyys tuli hänen tietoonsa. 

12 § 
Toimitusmiehen esteellisyydestä päättävät 

toimitusmiehet. Päätökseen, jossa toimitusmies 
on todettu esteelliseksi, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

Jos toimitusinsinööri todetaan esteelliseksi, 
on toimitus keskeytettävä ja asiasta ilmoitetta
va viipymättä sille, joka on toimitusinsinöörin 
määrännyt. Tämän on määrättävä toinen toi
mitusinsinööri jatkamaan toimitusta. Esteelli-

sen uskotun miehen sijaan toimitusinsinöörin 
on kutsuHava viipymättä toinen uskottu mies. 

Asioita, jotka toimituksessa on ratkaistu 
ennen kuin toimitusmies on todettu esteellisek
si, ei oteta toimitusmiehen esteellisyyden vuoksi 
uudelleen käsiteltäviksi. 

13 § 
Toimitusmiehet voivat kutsua asiantuntijan 

avustamaan sellaisen asian käsittelyä, joka 
edellyttää erityistä asiantuntemusta. Kutsusta 
päätettäessä on määrättävä myös asiantuntijal
le maksettavan palkkion perusteet. 

3 luku 

Kiinteistötoimituksen vireilletulo sekä asian
osaiset ja muut puhevallan käyttäjät 

14 § 
Kiinteistötoimitusta haetaan kirjallisesti sen 

maanmittauspiirin maanmittaustoimistolta, 
jonka alueella toimituksen kohde tai pääosa 
siitä sijaitsee. Edellä 5 §:n 3 momentissa mai
nittua toimitusta haetaan kuitenkin asianomai
sen kunnan kiinteistörekisterin pitäjältä. Toi
mituksen vireilletulosta hakemuksetta sääde
tään erikseen jäljempänä. 

Hakemuksesta ja siihen liitettävästä selvityk
sestä säädetään tarkemmin asetuksella. 

15 § 
Jos hakemus on tehty tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaisesti, maanmittaustoimiston tai kiinteis
törekisterin pitäjän on annettava toimitusmää
räys toimituksen suorittamiseksi. 

Jos hakemuksessa on sellainen puute, ettei 
toimitusmääräystä voida antaa eikä viranomai
sella ole käytettävissään puutteen korjaamisek
si tarvittavia tietoja, hakijalle on varattava 
tilaisuus täydentää hakemusta. 

Jos hakemus ei täydentämismenettelynkään 
jälkeen täytä 1 momentissa asetettuja vaati
muksia, hakemus on hylättävä. 

16 § 
Kiinteistötoimitus tulee vireille toimitusmää

räyksen antamisesta lukien. 
Kiinteistötoimituksessa on suoritettava hake

muksessa tarkoitettu toimitus. Jos hakemuksen 
tarkoituksen toteuttamiseksi on tarpeen, saa
daan hakemuksessa tarkoitetun toimituksen 
sijasta suorittaa hakijan suostumuksella muu 
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toimitus tai toimenpide ja toimituksen yhtey
dessä lisäksi muu kiinteistötoimituksena suori
tettava toimenpide. 

Kiinteistötoimituksen yhteydessä voidaan 
asianosaisen pyynnöstä suorittaa muukin kuin 
2 momentissa tarkoitettu kiinteistötoimitukse
na suoritettava toimenpide, jos suorittamisesta 
ei aiheudu sanottavaa viivytystä hakemuksessa 
tarkoitetun toimituksen loppuun saattamiselle. 

17 § 
Asianosainen toimituksessa on hakija ja 

panttioikeuden haltija silloin, kun lohkokiin
teistö tai alue vapautetaan 28 §:n tai 134 §:n 
nojalla kiinnityksistä ilman panttioikeuden hal
tijan suostumusta, sekä muu henkilö, jonka 
oikeutta toimitus välittömästi koskee. 

Kunnalla on alueellaan oikeus käyttää puhe
valtaa 168 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa toi
mituksissa. 

18 § 
Kiinteistön tai alueen omistajan puhevaltaa 

kiinteistötoimituksessa käyttää se, jolla on lain
huuto tai joka omistajana hallitsee kiinteistöä 
tai aluetta. 

Jos kiinteistö tai alue on toimituksen aikana 
siirtynyt uudelle omistajalle, sitoo uutta omis
tajaa se, mitä edellinen omistaja on toimituk
sessa sopinut tai hyväksynyt. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään kiin
teistöstä tai alueesta, koskee soveltuvin osin 
myös kiinteistön tai alueen määräosaa sekä 
rasiteoikeutta ja vuokra- tai muuta erityistä 
oikeutta. 

19 § 
Jos toimitus koskee yhteistä aluetta tai usean 

henkilön yhteisesti omistamaa kiinteistöä tai 
määräalaa, saapuvilla olevalla yhteisen alueen 
osakkaalla tai yhteisomistajalla on oikeus käyt
tää asianosaisen puhevaltaa kiinteistön, määrä
alan tai alueen osalta. Jos useita yhteisen 
alueen osakkaita tai yhteisomistajia on saapu
villa ja jos heidän vaatimuksensa ovat keske
nään ristiriitaiset, toimitusmiehet ratkaisevat, 
miten kunkin vaatimus otetaan toimituksessa 
huomioon. Jollei jäljempänä toisin säädetä, 
sopimuksen tekemiseen yhteisomistuksessa ole
van kiinteistön tai määräalan osalta vaaditaan 
kuitenkin kaikkien yhteisomistajien valtuutus 
ja yhteisen alueen osalta sovelletaan, mitä 
yhteisaluelaissa (758/89) säädetään. 

Jos toimitus koskee usealle henkilölle tai 

kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa oikeutta tai 
etuutta, noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1 
momentissa säädetään. 

4 luku 

Lohkominen 

20 § 
Kiinteistöstä, joka ei ole tontti tai yleinen 

alue, ja yhteisestä alueesta voidaan rajoiltaan 
määrätty alue (määräala) muodostaa eri tilaksi 
taikka siirtää ennestään olevaan kiinteistöön 
lohkomalla. Kumotun asemakaavan alueella 
voidaan tontista tai yleisestä alueesta erottaa 
määräala tilaksi lohkomalla. 

Lohkomalla muodostettava kiinteistö voi kä
sittää määräaloja myös useasta kiinteistöstä 
taikka yhteisestä alueesta (yhteislohkominen). 
Erityisestä syystä voidaan Iohkomalla muodos
taa muukin kiinteistö kuin tila. 

Yhteisestä koskesta tai sen osasta voidaan 
Iohkomalla muodostaa koskitila. 

21 § 
Lohottavaa kiinteistöä tai yhteistä aluetta 

kutsutaan tässä laissa emäkiinteistöksi, määrä
alasta muodostettua kiinteistöä lohkokiinteis
töksi ja kiinteistöä tai yhteistä aluetta, joka 
muodostetaan emäkiinteistön jäljelle jäävistä 
tiluksista, kantakiinteistöksi. Kiinteistöä, johon 
määräala siirretään, kutsutaan saajakiinteistök
si. 

Lohkomisessa on todettava, mikä muodos
tetuista kiinteistöistä on kantakiinteistö. Kan
takiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka on 
muodostettu lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
mukaiselle emäkiinteistön omistajalle. Jos lo
hottavana on useita määräaloja, Iohkomisessa 
on todettava, minkä määräalan alueesta lohko
kiinteistö on muodotettu. Tässä tarkoitetut 
tiedot on merkittävä kiinteistörekisteriin. 

Mitä jäljempänä tässä luvussa säädetään 
kiinteistöstä ja sen omistajasta, koskee soveltu
vin kohdin myös yhteistä aluetta ja sen osak
kaita. 

22 § 
Lohkomista saa hakea määräalan tai emä

kiinteistön omistaja tai osaomistaja, jolla on 
lainhuuto määräalaan tai kiinteistöön. 

Jos omistaja on luovuttanut toiselle määrä
alan kiinteistöstään eikä määräala ole asema
kaavan mukaan tontiksi tai yleiseksi alueeksi 
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muodostettavalla alueella, lohkoruistoimitus tu
lee vireille, kun kirjaaruisviranomaisen ilmoitus 
määräalan saannon Iainhuudosta on saapunut 
siihen maanmittaustoimistoon, jonka alueella 
määräala sijaitsee. Lohkoruistoimitus on kes
keytettävä, jos määräalan omistaja esittää sel
vitystä siitä, ettei Iohkokiinteistöä ole tarkoitus 
muodostaa yksinomaan kyseisestä määräalasta 
tai keskeyttämiseen on muu perusteltu syy. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään oikeudesta 
lohkoa määräala kiinteistöstä, koskee soveltu
vin osin määräalaa yhteisestä alueesta taikka 
yhteisalueosuutta. Jollei yhteiseen alueeseen tai 
sen määräalaan voida myöntää Iainhuutoa, 
hakijan on esitettävä muu tarpeellinen selvitys 
osakkaiden omistusoikeudesta yhteiseen aluee
seen sekä määräalan omistajan oikeudesta 
määräalaan tai yhteisalueosuuteen. 

23 § 
Lohottavan määräalan tulee kuulua koko

naan samalle omistajalle tai samoille omistajil
le. Jos määräala muodostuu kahdesta tai use
ammasta alueesta, tulee osaomistajan osuuden 
olla sama kustakin alueesta. Koskitila voidaan 
muodostaa, jos osakkaille, jotka muodostamis
ta haluavat, kuuluu yhteisestä koskesta vähin
tään kolmannes. 

24 § 
Yhteislohkominen saadaan suorittaa, jos: 
1) emäkiinteistöt sijaitsevat samassa kunnas

sa; 
2) määräalat kuuluvat samalle omistajalle 

tai samoille omistajille niin, että kunkin osa
omistajan osuus jokaisesta määräalasta on yhtä 
suuri; 

3) määräalat omistetaan samanlaisin oikeuk
sin ja omistajat suostuvat yhteislohkomiseen; 

4) määräalojen muodostaminen yhdeksi 
kiinteistöksi ei aiheuta epäselvyyttä kiinteistö
järjestelmään; 

5) määräaloihin ei kohdistu kiinnityksiä tai 
niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijal
laan samat yhteiskiinnitykset taikka niiden 
lisäksi vain yhteen määräalaan kohdistuu yh
teiskiinnityksiä huonommalla etusijalla olevia 
kiinnityksiä; sekä 

6) mikään määräala ei ole ulosmitattu tai ei 
kuulu konkurssipesään eikä mihinkään määrä
alaan kohdistu turvaamistoimenpiteitä. 

Yhteislohkominen voidaan suorittaa myös 
silloin, kun lohkokiinteistö vapautetaan vastaa
masta kiinnityksistä kokonaan tai siten, että 

sitä jäävät rasittamaan vain 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitetut kiinnitykset. 

25 § 
Yhteisestä alueesta lohkominen saadaan suo

rittaa, jos osakaskiinteistöihin ei kohdistu kiin
nityksiä tai niihin kohdistuu vain määrältään ja 
etusijaltaan samat yhteiskiinnitykset taikka 
mainittujen kiinnitysten lisäksi vain yhteen 
osakaskiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä 
huonommalla etusijalla olevia kiinnityksiä. 

Yhteisestä alueesta lohkominen voidaan suo
rittaa myös silloin, kun lohkokiinteistö vapau
tetaan vastaamasta osakaskiinteistöjen kiinni
tyksistä kokonaan tai siten, että sitä jäävät 
rasittamaan vain 1 momentissa tarkoitetut kiin
nitykset. 

26 § 
Määräala tai useita määräaloja saadaan Ioh

komalla siirtää kiinteistöön. Siirtämisen edelly
tyksistä on voimassa, mitä 24 §:ssä säädetään 
yhteislohkomisen edellytyksistä. Mitä sanotus
sa pykälässä säädetään emäkiinteistöstä ja 
määräalasta, koskee myös saajakiinteistöä. 

27 § 
Mitä 24 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 

25 §:ssä säädetään, koskee myös kirjattua eri
tyistä oikeutta, joka kohdistuu lohottavaan 
määräalaan. 

28 § 
Jos emäkiinteistö ja lohottava määräala kuu

luvat eri omistajille, lohkokiinteistö vapaute
taan vastaamasta emäkiinteistöön vahvistetusta 
kiinnityksestä, jos panttioikeuden haltija antaa 
siihen suostumuksensa. Mikäli kantakiinteistö 
selvästi riittää vastaamaan kaikista emäkiinteis
töön kohdistuvista panttisaamisista, lohkokiin
teistö voidaan vapauttaa emäkiinteistöön vah
vistetuista kiinnityksistä ilman panttioikeuden 
haltijoiden suostumustakin. Tällöin lohkokiin
teistö on vapautettava kaikista emäkiinteistöön 
vahvistetuista kiinnityksistä. 

Yhteisestä alueesta muodostettu lohkokiin
teistö voidaan vapauttaa vastaamasta osakas
kiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä pant
tioikeuden haltijan suostumuksella taikka, jos 
osakaskiinteistö lohkomisen jälkeen selvästi 
riittää vastaamaan siihen kohdistuvista pant
tisaamisista tai jos lohkomisen aiheuttama osa
kaskiinteistön arvon alenluminen on vähäinen, 
ilman panttioikeuden haltijan suostumusta. 

Toimitusinsinöörin on viipymättä ilmoitetta-
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va kiinnityksestä vapauttamista koskevasta 
päätöksestä kirjaamisviranomaiselle. Kirjaa
misviranomainen poistaa kiinnityksen lohko
kiinteistön osalta, kun 1 tai 2 momentissa 
tarkoitettu päätös vapauttamisesta on tullut 
lainvoimaiseksi. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään lohko
kiinteistöstä, sovelletaan vastaavasti sellaiseen 
kiinteistöön, joka muodostetaan määräalasta ja 
saajakiinteistöstä. 

29 § 
Yhteislohkomisessa ne määräalaan tai saaja

kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, joista 
lohkokiinteistöä ei ole vapautettu, laajenevat 
koskemaan muodostettavaa kiinteistöä. 

Jos yhteisestä alueesta erotetaan lohkokiin
teistö tai jos kiinteistö muodostetaan erotetusta 
yhteisestä alueesta ja saajakiinteistöstä, kohdis
tuvat osakaskiinteistöjen kiinnitykset lohkomi
sen jälkeen myös muodostettuun kiinteistöön. 

30 § 
Jos lohkomistoimituksessa on todettu, että 

kirjattu vuokraoikeus tai muu erityinen oikeus 
kohdistuu vain kantakiinteistöön tai lohkokiin
teistöön, siitä on ilmoitettava kirjaamisviran
omaiselle. 

31 § 
Lohottavan määräalan rajat käydään luovu

tuskirjan tai muun saantokirjan ja muun saa
tavissa olevan selvityksen taikka, jos määräala 
erotetaan emäkiinteistön omistajalle, tämän 
osoituksen mukaisesti. 

Jos asianosaiset lohkomistoimituksen aikana 
sopivat lisäyksestä tai muutoksesta toimituksen 
perusteena olevaan asiakirjaan ja lisäys tai 
muutos tarkoittaa lisäalueen tai lisäosuuden 
luovuttamista, sopimus on tehtävä maakaaren 
( 1 ) 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. Kau
panvahvistajan sijasta todistajana voi kuitenkin 
toimia toimitusinsinööri. Lohkomista ei estä se, 
ettei tällaisen lisäalueen tai osuuden saantoa 
ole lainhuudatettu, jos saannosta esitetään sel
vitys, joka olisi ollut tarpeen sen huudattami
seksi. 

Toimitusmiehet voivat asianosaisten suostu
muksetta päättää sellaisesta vähäisestä määrä
alan muuttamisesta, joka ei vaikuta määräalan 
arvoon, jos muuttaminen on tärkeää tarkoituk
senmukaisen kiinteistöjaotuksen aikaansaami
seksi eikä siitä aiheudu kenellekään asianosai
selle sanottavaa haittaa. Asianosaisen vaati-

muksesta voidaan Jobottavan määräalan rajoja 
tarkistaa, mikäli tarkistus on sellainen, että se 
lohkomisen tultua suoritetuksi voitaisiin toteut
taa pakollisena tilusvaihtona. 

32 § 
Asemakaava-alueella ei saa ilman kunnan 

suostumusta suorittaa lohkomista niin, että 
alueelle muodostuu uusi asemakaavan tai tont
tijaon mukaan muodostettavaksi tarkoitetusta 
rajasta poikkeava raja. 

33 § 
Rakennuskaava- tai rantakaava-alueella ei 

lohkomista saa suorittaa niin, että se vaikeut
taa sanotun kaavan toteuttamista. 

34 § 
Vahvistetussa yleiskaavassa virkistys- tai 

suojelualueeksi osoitetulla alueella rakennus
paikaksi tarkoitettua kiinteistöä ei saa muodos
taa lohkomalla, jos se huomattavasti vaikeut
taa alueen käyttämistä kaavassa osoitettuun 
tarkoitukseen. 

Alueella, jolla ei ole asema-, rakennus- tai 
rantakaavaa, taikka jota ei ole vahvistetussa 
yleiskaavassa osoitettu virkistys- tai suojelutar
koituksiin, rakennuspaikaksi tarkoitetun kiin
teistön saa muodostaa lohkomalla, jos muo
dostettava kiinteistö täyttää rakennuslaissa 
(370/58) sekä sen nojalla annetuissa säännök
sissä ja määräyksissä rakennuspaikalle asetetut 
vaatimukset. 

Taaja-asutusalueella saa rakennuspaikaksi 
tarkoitetun määräalan muodostaa Iohkomalla 
eri kiinteistöksi vain, jos määräalaa varten on 
toimitusta aloitettaessa voimassa tai toimituk
sen kestäessä saadaan rakennuslain 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettu lupa taikka jos kunta 
antaa suostumuksensa lohkomiseen. 

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, saadaan, jollei olosuhteiden muut
tumisesta tai muusta erityisestä syystä muuta 
johdu, rakennuspaikaksi tarkoitettu määräala 
lohkoa kiinteistöksi, jos Jobottavaa aluetta 
varten on toimitusta aloitettaessa voimassa tai 
toimituksen kuluessa saadaan muuta kuin tila
päistä rakennusta koskeva rakennuslupa taikka 
jos rakennus on jo rakennettu tällaisen luvan 
perusteella. 

35 § 
Alueella, jolla on voimassa rakennuskielto 

asema- tai rakennuskaavan laatimista varten, 
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saadaan rakennuspaikaksi tarkoitettu määräala 
lohkoa eri kiinteistöksi vain, jos määräalaa 
varten on toimitusta aloitettaessa voimassa tai 
toimituksen kestäessä saadaan muuta kuin 
tilapäistä rakennusta koskeva rakennuslupa tai 
rakennuslain 132 §:ssä tarkoitettu lupa raken
taa rakennuskiellon estämättä taikka jos kunta 
antaa suostumuksensa kiinteistön muodostami
seen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla rakennus
kieltoalueella saadaan määräala Iohkomalla 
siirtää ennestään olevaan kiinteistöön sekä 
muuksi kuin rakennuspaikaksi tarkoitettu mää
räala lohkoa eri kiinteistöksi, jos lohkominen ei 
huomattavasti vaikeuta kaavan laatimista. 

36 § 
Alueella, jolle rantakaavan laatiminen on 

rakennuslain 123 a §:n mukaan tarpeen, ei 
rakennuspaikaksi tarkoitettua määräalaa saa 
lohkoa ennen rantakaavan vahvistamista. Jos 
lohkomisessa syntyy epätietoisuutta siitä, onko 
alueelle laadittava rantakaava, tai jos toimi
tusinsinööri pitää rantakaavan laatimista tar
peellisena, on toimitusinsinöörin siirrettävä asia 
ympäristöministeriön tai lääninhallituksen rat
kaistavaksi siinä järjestyksessä kuin rakennus
lain 123 b §:n 3 momentissa säädetään. Raken
nuspaikaksi tarkoitettu määräala saadaan kui
tenkin lohkoa, jos: 

1) on ilmeistä, ettei määräalan rakentaminen 
vaikeuta rantakaavan laatimista; 

2) kunta on perustellusta syystä antanut 
suostumuksensa lohkomiseen; 

3) eri kiinteistöksi muodostettavaa määrä
alaa varten tai, milloin kysymys on määräalan 
siirtämisestä ennestään olevaan kiinteistöön, 
määräalasta ja saajakiinteistöstä muodostetta
vaa kiinteistöä varten on toimitusta aloitetta
essa voimassa tai toimituksen kestäessä saa
daan rakennuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu poikkeuslupa tai muuta kuin tilapäistä 
rakennusta koskeva rakennuslupa taikka ra
kennus on jo rakennettu tällaisen luvan perus
teella; 

4) rakennuslain 132 §:n nojalla on myönnet
ty poikkeus saman lain 123 a §:n 1 momentin 
säännöksestä; tai 

5) muodostettavaa kiinteistöä käytetään ra
kennuslain 123 b §:n 2 momentissa tarkoitetun 
rakennuksen rakennuspaikkana. 

37 § 
Alueella, jolla on vireillä uusjako, halkomi-

nen tai muu jako, saadaan suorittaa lohkomi
nen, jos se ei merkittävästi viivästytä jaon 
toimittamista eikä ole muutakaan erityistä syy
tä lohkomisen suorittamatta jättämiseen. 

Jos kiinteistön yhteisomistaja on luovuttanut 
määräalan siinä tarkoituksessa, että se erote
taan hänelle halkomalla muodostettavasta kiin
teistöstä, voidaan lohkominen jakosuunnitel
man saatua lainvoiman toimittaa halkomisen 
yhteydessä, mikäli määräala on tullut luovut
tajan saamiin tiluksiin. 

5 luku 

Erillisen vesijätön ja muun erillisen alueen tilaksi 
muodostaminen ja kiinteistöön liittäminen 

38 § 
Sellainen vesistöä asianomaisella luvalla las

kemalla syntynyt vesijättö, joka on joko viran
omaisen suorittaman tai yksityisen jaon perus
teella taikka laskemislupaan sisältyvän mää
räyksen nojalla joutunut jonkun omaksi eikä 
kuulu mihinkään tilaan, ja sellainen tilaan 
kuulunut vesijättö, joka on luovutettu toiselle 
sitä tilasta erottamatta, saadaan muodostaa 
tilaksi tai liittää kiinteistöön. Edellä tarkoitetut 
erilliset vesijätöt voidaan muodostaa tilaksi tai 
liittää kiinteistöön vain, jos edellä mainitut 
edellytykset ovat olleet olemassa ennen 13 
päivää marraskuuta 1911 ja ovat edelleen 
olemassa. Omistusoikeus vesijättöön ratkais
taan toimituksessa. Omistusoikeudesta synty
neeseen riitaan sovelletaan, mitä 184 §:ssä sää
detään. 

39 § 
Erillisen vesijätön tilaksi muodostamista tai 

kiinteistöön liittämistä saa hakea se, joka itse 
tai jonka saantomies on saanut vesijätön 
38 §:ssä säädetyllä tavalla taikka joka hallitsee 
vesijättöä omistajana. 

40 § 
Sen lisäksi, mitä 38 ja 39 §:ssä säädetään, 

erillisen vesijätön kiinteistöön liittämisessä nou
datetaan soveltuvin osin, mitä määräalan siir
tämisestä Iohkomalla toiseen kiinteistöön sää
detään ja erillisen vesijätön tilaksi muodosta
misessa, mitä määräalan lohkomisesta eri tilak
si säädetään. Edellä 32-36 §:ssä olevia sään
nöksiä noudatetaan kuitenkin vain, jos vesijä
töstä muodostetaan useita eri tiloja samalle 
omistajalle. 
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Myönnettäessä lainhuutoa sille, joka tässä 
luvussa tarkoitetussa toimituksessa tehdyn rat
kaisun mukaan on erillisestä vesijätöstä muo
dostetun tilan tai tilaan liitetyn alueen omista
ja, on toimituksessa laaditun selitelmän ote 
riittävä selvitys hänen saannostaan. 

41 § 
Pakkolunastettu alue sekä muu erillinen 

alue, joka ei kuulu tilaan eikä ole erillinen 
vesijättö, muodostetaan tilaksi tai liitetään 
kiinteistöön noudattaen soveltuvin osin, mitä 
määräalan lohkomisesta eri tilaksi ja määrä
alan siirtämisestä toiseen kiinteistöön Iohko
malla säädetään. 

6 luku 

Tontinmittaus ja yleisen alueen mittaus 

42 § 
Asemakaava-alueella erotetaan tonttijaon 

mukainen tontti (kaavatontti) tontinmittaustoi
mituksella. Erotettu tontti muodostetaan kiin
teistöksi merkitsemällä se kiinteistörekisteriin. 

43 § 
Tontinmittausta saa hakea kaavatontin tai 

siihen kuuluvan alueen omistaja tai osaomista
ja taikka sen haltija. 

Jos kiinteistöstä tai yhteisestä alueesta luo
vutettu määräala vastaa tonttijaon mukaista 
tontin aluetta, tontinmittaus tulee vireille, kun 
kirjaamisviranomaisen ilmoitus määräalan 
saannon lainhuudatuksesta on saapunut asian
omaiselle kiinteistöinsinöörille. 

Kiinteistörekisterin pitäjä voi tarvittaessa ha
kemuksettakin määrätä tontinmittauksen suo
ritettavaksi. 

44 § 
Tontti saa osuuden yhteisiin alueisiin ja 

erityisiin etuuksiin vastaavasti kuin 150 §:n 2 
momentissa säädetään lohkokiinteistön osalta. 

45 § 
Asemakaavassa yleiseksi alueeksi osoitettu 

alue tai sen osa erotetaan tai siirretään ennes
tään olevaan yleiseen alueeseen yleisen alueen 
mittauksella. Sanottu alue muodostetaan kiin
teistöksi tai siirretään ennestään olevaan kiin
teistöön merkitsemällä se kiinteistörekisteriin. 
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Rakennuslain 47 §:n 1 momentissa tarkoitet
tu katualueen erottaminen tapahtuu yleisen 
alueen mittauksella. 

Yleisellä alueella ei ole osuutta yhteisiin 
alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 

46 § 
Yleisen alueen mittaus suoritetaan kunnan 

taikka 45 §:n 1 momentissa tarkoitetun alueen 
omistajan tai osaomistajan hakemuksesta. 

Kiinteistörekisterin pitäjä voi tarvittaessa ha
kemuksettakin määrätä yleisen alueen mittauk
sen suoritettavaksi. 

7 luku 

Halkominen 

47 § 
Oikeus saada tila halkomalla jaetuksi on 

tilan tai sen määräosan omistajalla, jolla on 
lainhuuto tilaan tai sen määräosaan. 

Jos usealla tilalla on samat omistajat, voi
daan tilat halkoa siten, että osaomistajan osuu
desta tiloihin muodostetaan yksi tila (yhteishal
kominen). Halottavien tilojen muodostamaan 
kokonaisuuteen sovelletaan tällöin, mitä halot
tavasta tilasta jäljempänä säädetään. 

Koskitilaa ei saa halkoa. Sellaisen tilan 
halkomisen edellytyksistä, johon vesitilusten 
lisäksi kuuluu vain vähäisessä määrin muita 
tiluksia, on halkomisen yleisten edellytysten 
lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä vesi
alueen jakamisen edellytyksistä säädetään. 

48 § 
Yhteishalkomisen edellytyksenä on, että 

osakkaan osuudet kahdesta tai useammasta 
tilasta voidaan yhdistää. Osuuksien yhdistämi
sen edellytyksistä on voimassa, mitä kiinteistö
jen yhdistämisen edellytyksistä säädetään. 

49 § 
Jakoperusteena halkomisessa on osakkaan 

omistama osuus. Jos halkominen suoritetaan 
tilan omistajan lukuun, jakoperusteena ovat 
hänen määräämänsä osuudet. 

Jos tilaa koskeva sovintojako on ollut kauan 
voimassa, on sovintojaolla hallittujen tilusten 
osalta jakoperusteena kuitenkin osakkaan nau
tinta, jos kaikki osakkaat siitä sopivat tai jos se 
on kohtuullista. 

50§ 
Osakkaalle muodostettavan tilan tulee saada 
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se tilusmäärä, joka jyvityksen ja jakoperusteen 
mukaan sille kuuluu. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
voidaan halkominen toimittaa siten, että kulle
kin osakkaalle muodostettavaan tilaan tulevien 
tiluksien, puuston, rakennusten, kiinteiden lait
teiden ja rakennelmien, yhteisalueosuuksien ja 
erityisten etuuksien yhteinen arvo vastaa osak
kaalle jakoperusteen mukaan kuuluvaa osuutta 
koko halottavan tilan vastaavasta arvosta. Hal
kominen suoritetaan tässä momentissa sääde
tyllä tavalla, jos kaikki osakkaat siitä sopivat 
tai. jolleivät osakkaat ole sopineet halkomista
vasta, halkomisen suorittaminen tässä momen
tissa tarkoitetulla tavalla on tarpeen tarkoituk
senmukaisen halkomistuloksen saamiseksi. 

51 § 
Jos kaikki osakkaat sopivat ja jos tarkoituk

senmukaisten kiinteistöjen muodostamiseksi on 
tarpeen, voidaan halkomisessa poiketa muo
dostettavalle tilalle jakoperusteen mukaan tu
levasta tilusmäärästä tai omaisuuden kokonais
arvosta. Jakoperusteesta voidaan poiketa ilman 
osakkaiden suostumustakin, jos se on tärkeätä 
tarkoituksenmukaisten tilojen muodostamiseksi 
ja jos siitä ei aiheudu kenellekään osakkaalle 
huomattavaa haittaa eikä minkään muodostet
tavan tilan tilusmäärä tai tilaan tulevan omai
suuden kokonaisarvo ole enempää kuin 20 
prosenttia yli tai enempää kuin 10 prosenttia 
alle sen, mikä sille jakoperusteen mukaan 
kuuluisi. 

Jos halottavaan tilaan kuuluva omaisuus ei 
jakaudu muodostettavien tilojen kesken jako
perusteen mukaan, maksetaan erotuksesta kor
vaus. 

52§ 
Tilukset on halkomisessa SIJOitettava mah

dollisuuksien mukaan siten, että jokainen muo
dostettava tila saa tarkoituksenmukaiseen käyt
töönsä soveltuvan tilussijoituksen. Jos halko
minen toimitetaan 50 §:n 1 momentissa tarkoi
tetulla tavalla, jokaiselle tilalle on pyrittävä 
antamaan eri käyttötarkoituksiin soveltuvia ti
luksia jakoperusteen mukaan, jolleivät osak
kaat toisin sovi tai erityinen syy muuta vaadi. 

Tilukset on jaettava niin, etteivät 51 §:n 2 
momentissa tarkoitetut korvaukset tule koh
tuuttoman suuriksi. 

53§ 
Mitä 32-34 §:ssä säädetään, on soveltuvin 

osin voimassa halkomisessa. 

Halkomisessa alueella, jota tarkoitetaan 
35-36 §:ssä on kiinteistöt pyrittävä muodosta
maan siten, että muodostamisessa otetaan huo
mioon laadittava kaava ja asutuksen muu 
järjestäminen. 

54§ 
Halkomisessa laaditaan jakosuunnitelma, 

jossa esitetään jakoperuste, muodostettava! ti
lat, muodostettava! yhteiset alueet ja tilojen 
osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuk
siin, yksityiset erityiset etuudet, rasitteet, tie
oikeudet sekä halkomisen johdosta maksetta
vat korvaukset. Asianosaisilie on kokouksessa 
selostettava jakosuunnitelma ja sen perusteet 
sekä varattava mahdollisuus tutustua jako
suunnitelmaan ja tehdä sitä koskevia muistu
tuksia. Muistutusten käsittelyn jälkeen tehdään 
päätös siitä, miten halkominen toimitetaan, ja 
saatetaan halkominen loppuun. 

Jos halkomisen suorittamisen kannalta on 
tarkoituksenmukaista, jakosuunnitelman käsit
telyn yhteydessä päätetään vain tilusten jaosta, 
yhteisistä alueista ja tilojen osuuksista niihin, 
erityisistä etuuksista sekä rasitteista ja tieoike
uksista. Korvauksista esitetään tällöin vain 
alustavat arviot. Lopulliset korvaukset määrä
tään ja muut halkomisen loppuunsaattamiseksi 
tarpeelliset toimenpiteet tehdään vasta jako
suunnitelman saatua lainvoiman. 

Jos jakosuunnitelma on toimituksen kestäes
sä laillistunut, voidaan muodostetut kiinteistö! 
rekisteröidä ennen toimituksen lopettamista. 

55§ 
Jos sovintojaolla jaetun tilan halkomisessa 

on jakoperusteena osuudet ja osakas on sovin
tojaon kestäessä parantanut hallitsemiensa ti
lusten viljelyskuntoa tai muuten kohottanut 
niiden arvoa enemmän kuin muut osakkaat, 
ovat muut osakkaat jakoperusteensa mukaan 
velvolliset suorittamaan hänelle korvausta pa
rantamistoimenpiteiden tuottamasta lisäarvos
ta. 

8 luku 

Tilusvaihto ja alueen siirtäminen 

56§ 
Kiinteistöjen kesken saadaan vaihtaa alueita 

toimittamalla tilusvaihto. 
Tilusvaihto voidaan suorittaa myös siten, 
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että kiinteistö saa luovuttamansa alueen vas
tikkeena toiselle kiinteistölle kuuluvaa osuutta 
yhteiseen alueeseen. 

57§ 
Tilusvaihtoa ei saa suorittaa niin, että siitä 

aiheutuu haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyy
delle tai sanottavaa haittaa tilusvaihtoon osal
lisen kiinteistön käytölle. 

Asemakaava-alueella suoritettavan tilusvaih
don edellytyksenä on, että se edistää tonttijaon 
laatimista tai rekisteritonttien muodostamista 
taikka kaavan mukaisten aluevarausten toteut
tamista. Rakennuskaava- tai rantakaava-alu
eelia suoritettavan tilusvaihdon edellytyksenä 
on, että se edistää tarkoituksenmukaisten ra
kennuspaikkojen muodostamista tai kaavan 
mukaisten aluevarausten toteuttamista. 

58§ 
Tilusvaihto voidaan suorittaa, jos kiinteistö

jen omistajat siitä sopivat. 
Ilman omistajien sopimusta saadaan tilus

vaihto suorittaa, jos vaihdettavana on sellainen 
vähäinen alue, joka tuottaa siihen rajoittuvan 
kiinteistön käytölle huomattavaa haittaa, taik
ka sellainen puron, tien tai muun esteen kiin
teistön muista tiluksista erottama tai muutoin 
erillinen alue, jota sen omistaja ei voi käyttää 
tarkoituksenmukaisella tavalla, mutta jota voi
daan huomattavasti tarkoituksenmukaisemmin 
käyttää toisen kiinteistön tilusten yhteydessä, 
samoin kuin myös silloin, kun tilusvaihto on 
tarpeen rajassa olevan haitallisen mutkan pois
tamiseksi (pakollinen tilusvaihto). 

Ilman omistajien sopimusta saadaan tilus
vaihto suorittaa kaavatontin taikka rakennus
tai rantakaavaan sopeutuvan rakennuspaikan 
kiinteistöksi muodostamista varten vain, jos 
vaihdettavat alueet on kaavassa osoitettu sa
maan käyttötarkoitukseen. 

Edellä 56 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta
valla voidaan tilusvaihto suorittaa vain, jos 
omistajat siitä sopivat. 

59§ 
Vaihdettavien alueiden tulee jyvitysarvoltaan 

vastata likimäärin toisiaan. Jos vaihdettavat 
alueet ovat arvoltaan vähäiset, saadaan tilus
vaihto suorittaa, vaikka jyvitysarvot eivät vas
taa toisiaan. Sama koskee myös 56 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla suoritettua ti
Iusvaihtoa. 

Omistajien sopimuksesta voidaan tilusvaihto 

suorittaa siten, että kullekin kiinteistölle tule
vien alueiden, puuston, rakennusten ja kiintei
den laitteiden ja rakenneimien yhteinen arvo 
vastaa likimäärin kiinteistön luovuttaman vas
taavan omaisuuden yhteistä arvoa. 

Jos kiinteistölle vaihdossa tulleen omaisuu
den arvo ei täysin vastaa sen luovuttaman 
omaisuuden arvoa, maksetaan erotuksesta kor
vaus. 

60 § 
Jos kiinteistön kohdalla on yhteistä vesijät

tää taikka kiinteistön kohdalle on sen muodos
tamisen jälkeen syntynyt yksityistä vesijättöä, 
joka vaikeuttaa huomattavasti kiinteistön käyt
tämistä tai jota voidaan tarkoituksenmukaisesti 
käyttää vain kiinteistön yhteydessä, kiinteistön 
omistajalla on oikeus lunastaa vesijättö tai osa 
siitä. Jos edellä tarkoitettua vesijättää voidaan 
tarkoituksenmukaisesti käyttää vain kiinteistön 
yhteydessä, kiinteistön omistaja on velvollinen 
vesijätän omistajan tai, jos vesijättö on yhtei
nen, osakaskunnan vaatimuksesta Junastamaan 
vesijättöalueen tai sen osan. 

Mitä 1 momentissa säädetään yhteisestä ve
sijätöstä, sovelletaan myös sellaiseen vähäiseen 
erilliseen vesijättöön, jota voidaan tarkoituk
senmukaisesti käyttää vain siihen rajoittuvan 
kiinteistön yhteydessä. 

61 § 
Jos kiinteistöön raJOittuu sellaista yhteistä 

aluetta, joka ei ole yhteismetsää, yhteistä vesi
jättää, yhteistä vesialuetta tai yhteinen koski ja 
joka huomattavasti vaikeuttaa kiinteistön käyt
töä tai jota voidaan tarkoituksenmukaisesti 
käyttää vain kiinteistön yhteydessä, kiinteistön 
omistajalla on oikeus lunastaa sanottu alue. Jos 
edellä tarkoitettua aluetta voidaan tarkoituk
senmukaisesti käyttää vain kiinteistön yhtey
dessä, kiinteistön omistaja on velvollinen yhtei
sen alueen osakkaiden vaatimuksesta Junasta
maan sanotunlaisen alueen. 

62 § 
Rakennuskaavaan tai rantakaavaan soveltu

van rakennuspaikan muodostamiseksi kiinteis
tön omistajalla on oikeus lunastaa toiseen 
rekisteriyksikköön kuuluvaa aluetta. 

Milloin useat tahtovat lunastaa toiselle kuu
luvaa rakennuspaikan aluetta, on etuoikeus 
sillä, jonka osalla rakennuksineen ja Iaitteineen 
on suurin arvo. Jos rakennuspaikan osat ovat 
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samanarvoiset, lunastusoikeus on sillä, joka 
ensiksi on vaatinut lunastamista. 

63 § 
Alue, joka 60-62 §:n nojalla lunastetaan, 

siirretään Junastajan omistamaan kiinteistöön. 

64§ 
Jos tilussijoitus voidaan korjata tai ~aava.an 

soveltuva rakennuspaikka muodostaa tllusvalh
dolla, on 60-62 §:ssä tarkoitetun alueen lunas
tamisen sijasta suoritettava tilusvaihto. Tällai
nen tilusvaihto saadaan suorittaa omistajien 
suostumuksetta, vaikka 59 §:n 2 momentissa 
säädettyjä edellytyksiä ei olisi olemassa. Lunas
tamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei se aiheu
ta haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle, 
vaikeuta asema-, rakennus- tai rantakaavaan 
sopeutuvien kiinteistöjen muodostamista tai 60 
ja 61 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa aiheu~a 
kenellekään asianosaiselle huomattavaa hait
taa. 

65 § 
Tilusvaihdolla vaihdettu tai 63 §:n mukaisesti 

toiseen kiinteistöön siirretty alue vapautuu 
vastaamasta luovuttavaan kiinteistöön kohdis
tuvista panttisaamisista sekä muista näihin 
verrattavista rasituksista, joista luovuttava 
kiinteistö vastaa. Jos tilusvaihdolla vaihdettuun 
tai toiseen kiinteistöön siirrettyyn alueeseen 
kohdistuu rasiteoikeus taikka vuokra- tai muu 
erityinen oikeus, määrätään toimituksessa täl
laisen oikeuden voimaan jäämisestä, lakkaami
sesta, lunastamisesta taikka muusta järjestämi
sestä ja siitä johtuvasta korvauksesta noudat
taen soveltuvin osin, mitä 86 ja 87 §:ssä sääde
tään. Oikeudet, joista vastaanottava kiinteistö 
vastaa, laajenevat koskemaan myös siirrettyä 
aluetta. 

Kirjattu erityinen oikeus voidaan määrätä 
kohdistumaan vaihdettuun tai siirrettyyn alu
eeseen vain oikeuden haltijan suostumuksella. 
Tällainen oikeus saa etusijan sen ajankohdan 
mukaan, jolloin toimitusinsinöörin ilmoitus 
kohteen muuttumisesta on tullut kirjaamisvi
ranomaiselle. 

66 § 
Mitä 56-65 §:ssä säädetään kiinteistöstä, 

koskee soveltuvin osin myös yhteismetsää ja 
muuta yhteistä aluetta sekä sellaista määräalaa, 
joka tilusvaihdon taikka 60-62 §:ssä tarkoite-

tun toimituksen yhteydessä muodostetaan kiin
teistöksi. 

9 luku 

Uusjako 

67 § 
Uusjako saadaan suorittaa, jos siitä saatava 

hyöty on kustannuksia ja haittoja suurempi ja 
jos uusjaolla voidaan: 

1) parantaa kiinteistöjaotusta ja edistää kiin-
teistöjen käyttöä; . . . 

2) olennaisesti parantaa alueen tJe- Ja kmva
tusoloja; tai 

3) edistää maaseutuelinkeinolain ( 1295/90) 
tarkoituksiin hankitun alueen käyttämistä. 

Jos uusjaosta paikalliset olot, osakkaiden 
taloudellinen asema tai muut sellaiset seikat 
huomioon ottaen aiheutuisi kiinteistöjen omis
tajille kohtuutonta haittaa, se voidaan jättää 
suorittamatta, vaikka 1 momentissa säädetyt 
edellvtykset olisivat olemassa. 

Jos osakkaat yksimielisesti sopivat, uusjako 
voidaan suorittaa, vaikka 1 momentissa tarkoi
tettuja edellytyksiä ei olisi, jos jaosta tuleva 
hyöty on siitä aiheutuvia kustannuksia suurem
pi. 

68 § 
Uusjakoa saa hakea tilan omistaja tai osa

omistaja. 
Jos uusjaolla voidaan poistaa tai vähentää 

yleisen tien, rautatien, voimajohtolinjan, lento
kentän tai muun sellaisen hankkeen toteutta
misesta kiinteistöjen käyttäjille aiheutuvaa huo
mattavaa haittaa, uusjakoa saa hakea myös 
hankkeen toteuttaja. Edellä tarkoitetunlaiseen 
uusjakoon sekä sellaiseen uusja~oon,. jolla ~oi~ 
daan edistää maan luovuttamista hsäalue1ks1 
tai muutoin huomattavasti parantaa paikka
kunnan oloja, maanmittaustoimisto voi antaa 
toimitusmääräyksen ilman hakemusta. 

69 § 
Uusjakoalueen on muodostettava tarkoituk

senmukainen kokonaisuus. Asemakaava-aluet
ta taikka rakennus- tai rantakaavan mukaista 
muuta aluetta kuin maa- tai metsätalousaluetta 
ei saa ilman erityistä syytä ottaa uusjakoon. 

Kokonaan muussa kuin maa- tai metsätalo
uskäytössä oleva kiinteistö saadaan ilman 
omistajan suostumusta ottaa uusjakoon vain, 
jos se on tärkeätä uusjaon tarkoituksen saavut-
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tamiseksi. Uusjakoon voidaan tarvittaessa ot
taa vain osa kiinteistön alueesta. 

70 § 
Toimitusmiesten on laadittava selvitys uusja

on edellytyksistä ja laajuudesta sekä yleispiir
teinen selvitys uusjaossa noudatettavista peri
aatteista ja suoritettavista toimenpiteistä. Selvi
tystä laadittaessa on tarpeen mukaan kuultava 
asianomaista kuntaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta selvityk
sestä on kuultava asianosaisia, minkä jälkeen 
toimitusmiehet päättävät, suoritetaanko uusja
ko vai jätetäänkö se sikseen. Jos uusjako 
päätetään suorittaa, on samalla tehtävä päätös 
uusjakoalueesta. Uusjako voidaan ulottaa kos
kemaan muutakin kuin toimitusmääräyksessä 
tarkoitettua aluetta. 

71 § 
Uusjaon suorittamista ja uusjakoaluetta kos

kevaa lainvoimaista päätöstä saadaan muuttaa 
olosuhteiden merkittävän muuttumisen tai 
muun olennaisen syyn vuoksi. 

Toimituksen aikana saadaan uusjakoaluee
seen tehdä vähäisiä muutoksia. 

72§ 
Uusjaossa tehdään ne tiet, jotka ovat jaon 

tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia. 
Uusjaossa voidaan rakentaa osakaskiinteis

töjen tarvitsemat vedenhankinta- ja viemäröin
tilaitteet. Laitteiden rakentamista koskevan 
suunnitelman laatii tai teettää asianomainen 
vesi- ja ympäristöpiiri. 

73 § 
Uusjaossa tehdään tarvittavat kuivatustyöt 

sekä rakennetaan tarpeen mukaan yhteisesti 
käytettäviä kastelulaitteita. 

Kuivatustöiden tekeminen ja kastelulaittei
den rakentaminen voivat koskea myös sellaisia 
uusjakoalueen ulkopuolisia tiluksia, joiden 
omistajat siihen suostuvat. Toimenpiteiden 
suorittaminen edellyttää, että asianomainen 
maatalousviranomainen niitä puoltaa ja niiden 
suorittamiseen ovat vesilainsäädännön mukai
set edellytykset olemassa. 

Jos kuivatuksen toteuttamiseksi on tärkeää 
tehdä oja uusjakoalueeseen kuulumattoman 
kiinteistön alueelle, voidaan kuivatuksesta hyö-

tyä saavan kiinteistön hyväksi perustaa rasite
oikeus ojan tekemiseen ilman rasitetun kiinteis
tön omistajan suostumusta. 

74 § 
Uusjaossa voidaan raivata peltoa, jos se on 

tarpeen peltoalueen tuotantolohkojaotuksen tai 
peltojen sijoituksen parantamiseksi, sekä met
sittää sellaista peltoa, jonka käyttäminen pel
tona ei ole tarkoituksenmukaista. Kenenkään 
osakkaan pelto- alaa ei saa kuitenkaan ilman 
hänen suostumustaan sanottavasti vähentää. 

75 § 
Jos ojitus koskee vain uusjakoaluetta tai 

73 §:n 3 momentissa tarkoitetun ojan tekemistä, 
toimitusmiehet päättävät ojituksen suorittami
sesta, jollei ojitukseen tarvita vesilain 6 luvun 
2 §:ssä tarkoitettua vesioikeuden lupaa. Sama 
koskee ojituksesta päättämistä myös silloin, 
kun uusjakoalueeseen kuulumattomien kiinteis
töjen omistajat suostuvat yhteiseen ojitukseen. 
Muussa tapauksessa asiasta päätetään sen mu
kaan kuin vesilaissa yhteisen ojituksen osalta 
säädetään. 

76 § 
Edellä 72-74 §:ssä tarkoitettujen hankkei

den toteuttamiseen voidaan ryhtyä, kun toimi
tusmiesten tätä koskeva päätös on saanut 
lainvoiman. Hankkeet on mahdollisuuksien 
mukaan saatettava loppuun toimituksen kes
täessä. 

77§ 
Jokaisen osakkaan tulee saada tiluksia nau

tintansa mukaan niin, että hänen jakoon luo
vuttamiensa tilusten jyvitysarvo ja jaossa saa
miensa tilusten jyvitysarvo vastaavat toisiaan 
(jakoperuste). 

Osakkaalle voidaan kuitenkin antaa tiluksia 
enintään 10 prosenttia vähemmän tai enintään 
20 prosenttia enemmän kuin hänelle jakoperus
teen mukaan kuuluu, jos se on tärkeää tarkoi
tuksenmukaisen tilussijoituksen aikaansaami
seksi eikä aiheuta kenellekään osakkaalle huo
mattavaa haittaa. Osakkaan suostumuksella 
hänelle voidaan antaa tiluksia enemmänkin 
kuin 20 prosenttia yli hänen osuutensa. 

Jos osakkaan saama tilusmäärä on pienempi 
kuin hänelle jakoperusteen mukaan kuuluva 
tilusmäärä, maksetaan erotuksesta korvaus. 
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Korvauksen suorittavat ne osakkaat, jotka 
ovat saaneet tiluksia yli jakoperusteen mukai
sen määrän. 

78 § 
Ellei kiinteistöä voida uusjaossa sanottavasti 

parantaa, sitä ei saa muuttaa enempää kuin on 
välttämätöntä muiden kiinteistöjen parantami
seksi. Kiinteistöä ei saa vastoin omistajan 
suostumusta muuttaa niin, että sen kelpoisuus 
aikaisempaan käyttöönsä tai sellaiseen muuhun 
käyttöön, johon kiinteistö olisi tarkoituksen
mukaisesti soveltunut, huononee tuntuvasti. 

Erityiskäytössä olevia tai muutoin erityisen 
arvokkaita tiluksia taikka sellaisia tiluksia, 
joiden tuleva käyttötarkoitus ja arvo eivät ole 
riittävän luotettavasti arvioitavissa, ei saa il
man omistajan suostumusta vaihtaa, ellei se ole 
välttämätöntä tarkoituksenmukaisen tilussijoi
tuksen aikaansaamiseksi. Ilman omistajan 
suostumusta ei saa vaihtaa myöskään metsäta
louskäytössä olevia tiluksia siten, että kiinteis
töllä olevan hakkuuikäisen puuston määrä 
muuttuu huomattavasti. 

Vahvistetussa vleis-, asema- tai rakennuskaa
vassa yleistä tar~etta varten osoitettu alue on 
pyrittävä sijoittamaan kunnan, valtion, seura
kunnan tai muun sellaisen yhteisön omista
maan kiinteistöön, jonka tarpeisiin alue on 
osoitettu. 

79 § 
Jos osakas omistaa Uusjakoalueella vain ar

voltaan vähäisen alueen, jota hän ei voi tarkoi
tuksenmukaisesti käyttää ja jota ei voida uus
jaolla sanottavasti parantaa ja josta ei uusjaos
sakaan voida muodostaa tarkoituksenmukaista 
käyttöyksikköä, alue voidaan täyttä korvausta 
vastaan lunastaa ja antaa muille osakkaille. 

80 § 
Talouskeskus voidaan uusjaossa siirtää, jos 

siirtämisestä aiheutuva hyöty on kustannuksia 
suurempi. Talouskeskuksen siirtäminen ilman 
kiinteistön omistajan suostumusta edellyttää 
lisäksi, että se on erityisen tärkeää tarkoituk
senmukaisen tilussijoituksen aikaansaamiseksi 
eikä siirtäminen aiheuta kiinteistön omistajalle 
huomattavaa vahinkoa tai haittaa. 

81 § 
Jos rakennuksen sijaintipaikan omistaja 

vaihtuu, on rakennus määrättävä alueen uuden 
omistajan lunastettavaksi tai myytävä taikka 

määrättävä rakennuksen omistajan siirrettä
väksi sen mukaan, mikä menettely aiheuttaa 
pienimmän rakennusmenetyksen tai on muusta 
syystä tarkoituksenmukaisin. 

Määrättäessä rakennus lunastettavaksi tai 
hyväksyttäessä myytäväksi saa rakennuksen 
luovuttaja siitä korvauksen sen arvon mukaan, 
joka rakennuksella oli hänen hallussaan. Ra
kennuksen lunastushinta määrätään sen arvon 
mukaan, joka rakennuksella on Junastajan 
käyttöyksikön osana. Jos lunastushinta tai 
myyntihinta on pienempi kuin rakennuksen 
omistajalle maksettava korvaus, on erotus ra
kennusmenetystä, joka korvataan rakennuksen 
luovuttajalle. 

Määrättäessä rakennus omistajan siirrettä
väksi saa tämä siitä siirtokorvauksen, jonka 
suuruus on rakennuksella sen alkuperäisellä 
paikalla omistajansa hallussa oleva arvo lisät
tynä rakennuksen purkamisesta ja puretun 
materiaalin pois kuljettamisesta aiheutuneilla 
kustannuksilla sekä vähennettynä purettujen 
rakennustarvikkeiden käyttöarvolla. 

82 § 
Osakkaalle maksetaan talouskeskuksen siir

tämisestä sen lisäksi, mitä 81 §:ssä rakennuksen 
osalta säädetään, korvaus niistä kustannuksista 
ja menetyksistä, jotka hänelle aiheutuvat: 

1) entisen ja uuden talouskeskuksen alueen 
asianmukaisesta kunnostamisesta; 

2) puutarhan ja istutusten siirtämisestä tai 
niitä vastaavan edun hankkimisesta; 

3) tien tekemisestä uuteen talouskeskukseen; 
4) kaivon tekemisestä tai sitä vastaavan 

edun hankkimisesta sekä vesi-, viemäri-, sähkö
ja puhelinjohdon ja muiden osakkaalla olleiden 
tarpeellisten johtojen, laitteiden ja rakenneimi
en siirtämisestä tai niitä vastaavan edun hank
kimisesta; 

5) irtaimen omaisuuden siirtämisestä; 
6) muuttamisesta aiheutuvasta taloustoimin

nan väliaikaisesta vaikeutumisesta; sekä 
7) muista edellisiin verrattavista toimenpi

teistä. 

83 § 
Mitä 81 §:ssä säädetään toisen maalle jää

neen rakennuksen osalta, koskee soveltuvin 
kohdin myös rakennelmaa, laitetta, johtoja, 
istutuksia ja muuta sellaista kiinteän omaisuu
den osaa, jonka lunastaminen tai myyminen 
aiheuttaa pienemmän omaisuusmenetyksen 
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kuin 82 §:ssä tarkoitettu omaisuuden siirtämi
nen. 

84 § 
Jos ennen uusjakosuunnitelman laillistumista 

on välttämätöntä rakentaa uusia rakennuksia 
tai laitteita, on toimitusmiesten määrättävä 
siitä sekä rakennusten paikoista. Tällöin on 
tarvittaessa laadittava alustava tilusten sijoitus
suunnitelma. 

Jos rakennus tai laite 1 momentissa tarkoi
tetussa tapauksessa sijoitetaan toisen maalle, 
annetaan tarpeelliset tilukset rakennuksen tai 
laitteen omistajan käyttöön vastiketiluksia tai 
vuotuista korvausta vastaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun toimenpi
teen toteuttamiseen saadaan ryhtyä sen jälkeen, 
kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. 

85 § 
Jako-osakkaille, jotka siitä sopivat, saadaan 

muodostaa heille annettavista metsätalouden 
harjoittamiseen soveltuvista tiluksista yhteis
metsälaissa (37/91) tarkoitettu yhteismetsä nou
dattaen soveltuvin osin, mitä 10 luvussa sääde
tään. 

86 § 
Maanvuokralain 2, 3 ja 5 luvun mukaisella 

vuokrasopimuksella vuokrattu alue, jolla on 
pysyviä rakennuksia taikka arvokkaita raken
nelmia tai laitteita, on pyrittävä antamaan 
vuokranantajalle, jollei se huomattavasti vai
keuta jaon suorittamista. Muu maanvuokralain 
mukainen vuokraoikeus muutetaan kohdistu
maan vuokranantajan uusiin tiluksiin, jollei 
muuttamisesta aiheudu vuokramiehelle huo
mattavaa haittaa. 

Jos vuokramiehen asemaa ei voida järjestää 
1 momentin mukaisesti, on vuokra-alueen uu
den omistajan ja vuokramiehen välillä pyrittä
vä aikaansaamaan sopimus aluetta koskevasta 
vuokrasuhteesta. Jos sopimusta ei synny, voi
daan entinen vuokrasopimus määrätä jäämään 
voimaan alueen uutta omistajaa sitovana, jollei 
siitä aiheudu tälle huomattavaa haittaa. Muus
sa tapauksessa vuokrasopimus määrätään rau
keamaan. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään vuok
raoikeudesta, sovelletaan myös muuhun erityi
seen oikeuteen. 

Jos rakennuksen, joka on kokonaan tai 
osaksi annettu vuokralle, omistaja vaihtuu jaon 
johdosta, on uudella omistajana oikeus kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun uusjakosuunni
telma on saanut lainvoiman, irtisanoa vuokra
sopimus. 

87 § 
Vuokramiehelle tai 86 §:n 3 momentissa tar

koitetun oikeuden haltijalle taikka jako-osak
kaalle, jolle aiheutuu vahinkoa tai haittaa 
86 §:ssä tarkoitetusta oikeuden järjestämisestä 
tai sen lakkaamisesta, on suoritettava korvaus 
haitasta ja vahingosta. 

Jos kiinteistönomistaja saa hyötyä oikeuden 
järjestämisen tai lakkaamisen johdosta, tulee 
hänen osallistua oikeudenhaltijalle maksetta
vaan korvaukseen saamansa hyödyn mukaisel
la määrällä. Muulta osin 1 momentissa tarkoi
tetun korvauksen suorittamisesta säädetään 
93 §:ssä. 

88 § 
Uusjaossa laaditaan uusjakosuunnitelma, 

jossa esitetään: 
1) tehtävät tiet ja kuivatustyöt sekä raken

nettavat vedenhankinta-, viemäröinti- ja kaste
lulaitteet niihin liittyvine suunnitelmineen; 

2) jako-osakkaille muodostettavat kiinteis
tö!, yhteiset alueet ja yhteisalueosuudet, erityi
set etuudet, rasitteet ja tieoikeudet; 

3) siirrettävien talouskeskusten paikat sekä 
määräykset rakennusten lunastamisesta tai 
muusta järjestelystä; 

4) muodostettava yhteismetsä; 
5) tilusten haltuunoton aika ja muut hal

tuunottoa koskevat määräykset; 
6) määräykset vuokraoikeuden ja muun eri

tyisen oikeuden haltijan aseman järjestämisestä; 
sekä 

7) muita uusjaossa tehtäviä toimenpiteitä 
koskevat suunnitelmat. 

Uusjakosuunnitelman perusteella on tehtävä 
alustava ehdotus korvauksista, jos se ei viiväs
tytä kohtuuttomasti uusjakosuunnitelman esit
tämistä. 

89 § 
Asianosaisilie on kokouksessa selostettava 

uusjakosuunnitelma ja sen perusteet sekä va
rattava mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja 
tehdä sitä koskevia muistutuksia. Samalla on 
asianasaisille esitettävä alustava ehdotus kor
vauksista, jos sellainen on tehty. 
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Muistutusten käsittelyn jälkeen toimitusmie
het päättävät uusjakosuunnitelman vahvistami
sesta. 

90 § 
Uusjako on tehtävä uusjakosuunnitelman 

mukaisesti. Tie-, kuivatus-, vedenhankinta-, 
kastelu- ja viemäriverkkoa saadaan kuitenkin 
vähäisessä määrin täydentää sekä tehdä uusja
kosuunnitelmaan muitakin vähäisiä tarkistuk
sia. 

91 § 
Kun uusjakosuunnitelma on saanut lainvoi

man, on muodostetut kiinteistöt merkittävä 
kiinteistörekisteriin, jollei niitä ole tarkoituk
senmukaisempaa merkitä kiinteistörekisteriin 
vasta toimituksen lopettamisen jälkeen. 

92 § 
Jos jaettavan omaisuuden kokonaisarvo ei 

jakaudu osakkaiden kesken jakoperusteen mu
kaan, on erotuksesta suoritettava korvaus. Li
säksi on suoritettava korvaukset muista jaon 
yhteydessä suoritetuista toimenpiteistä osak
kaille aiheutuvista menetyksistä. 

93 § 
Edellä 72-74 §:ssä tarkoitettujen hankkei

den kustannukset, 81 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu rakennusmenetys, 81 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu siirtokorvaus ja 83 §:ssä tarkoitettu 
omaisuusmenetys sekä 82 ja 84 §:ssä ja 87 §:n 2 
momentissa tarkoitetut korvaukset ja kustan
nukset jaetaan asianosaisten maksettaviksi hei
dän toimenpiteestä saamansa hyödyn mukaan. 
Jollei tällaista hyötyä voida arvioida, kustan
nukset ja korvaukset jaetaan muun kohtuulli
sen perusteen mukaan. 

94 § 
Saapuvilla olevien osakkaiden pääluvun mu

kainen enemmistö voi toimituskokouksessa va
lita yhden tai useampia edustajia osallistumaan 
toimituksessa käsiteltävien asioiden valmiste
luun. 

Edustajia on kuultava laadittaessa 70 §:ssä 
tarkoitettua selvitystä, käsiteltäessä uusjako
suunnitelman laatimisessa noudatettavia peri
aatteita ja suoritettavia toimenpiteitä sekä tar
peen mukaan muissakin toimituksen suoritta
mista koskevissa tärkeissä kysymyksissä. 

95 § 
Määräalaan, joka on saatu ennen kuin pää-

tös uusjaon suorittamisesta on tehty ja joka 
sijaitsee uusjakoalueella, sovelletaan, mitä kiin
teistöstä säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräala 
muodostetaan uusjaon yhteydessä kiinteistöksi, 
jos sen lohkomisen edellytykset ovat olemassa. 
Kiinteistönmuodostamiseen sovelletaan, mitä 
lohkomisesta säädetään. 

10 Juku 

Yhteismetsän muodostaminen 

96 § 
Jos kiinteistöjen omistajat sopivat, yhteis

metsälaissa tarkoitettu yhteismetsä voidaan 
muodostaa sellaisista metsätalouden harjoitta
miseen käytettävistä tiluksista, jotka muodos
tavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 
Yhteismetsään saadaan ottaa omistajien sopi
muksesta myös sellaisia muita tiluksia, joiden 
käyttäminen muuhun tarkoitukseen kuin met
sätalouteen ei ole tärkeää ja joiden liittäminen 
yhteismetsään on tarpeen tarkoituksenmukai
sen kiinteistöjaotuksen aikaansaamiseksi. 

97 § 
Yhteismetsään otettavat tilukset jyvitetään 

197 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Kukin 
kiinteistö saa yhteismetsään osuuden (yhteis
metsäosuus), joka vastaa kiinteistön luovutta
mien tilusten jyvitysarvon osuutta yhteismetsän 
kaikkien tilusten yhteenlasketusta jyvitysarvos
ta. 

Jos osakkaan yhteismetsään luovuttamilla 
tiluksilla olevan puuston arvo poikkeaa hänen 
saamaansa yhteismetsäosuutta vastaavan puus
ton arvosta, erotuksesta suoritetaan korvaus. 
Puuston arvoa määrättäessä ei oteta huomioon 
sellaista puustoa, johon kohdistuu metsänhak
kuuoikeus tai muu puuston ottamiseen oikeut
tava oikeus. 

Jos yhteismetsään otettavan tiluksen arvo 
muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouteen 
käytettynä poikkeaa osakkaan saamaa yhteis
metsäosuutta vastaavasta yhteismetsän tilusten 
metsätaloudellisesta arvosta, erotuksesta suori
tetaan korvaus. 

98 § 
Yhteismetsä muodostetaan uusjaossa tai sitä 

varten suoritettavassa kiinteistötoimituksessa. 
Toimitusta saa hakea se, joka on valmis luo-
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vuttamaan maata yhteismetsän muodostamista 
varten. 

99 § 
Ennestään olevaan yhteismetsään voidaan 

liittää uusia tiluksia antamalla tilusten luovut
tajalle niitä vastaava osuus yhteismetsään, jos 
tilusten omistaja ja yhteismetsän osakaskunta 
siitä sopivat. Liittämisen edellytyksistä ja me
nettelystä on voimassa, mitä yhteismetsän 
muodostamisesta säädetään. 

100 § 
Tämän luvun mukaisesta toimituksesta ai

heutuvat toimituskustannukset maksetaan val
tion varoista. 

11 luku 

Kiinteistönmääritys 

101 § 
Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottu

vuutta tai kiinteistöjaotusta muutoin koskevan 
riidan tai epäselvyyden käsittelemiseksi suori
tetaan kiinteistönmääritys. Kiinteistönmääri
tyksellä selvitetään ja ratkaistaan: 

1) rajan paikkaa ja rajamerkkiä koskeva 
epäselvyys (rajankäynti); 

2) epäselvyys siitä, mihin rekisteriyksikköön 
jokin alue kuuluu; 

3) rasiteoikeutta ja rasitteen sijaintia koske
va epäselvyys; 

4) kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai 
yhteiseen erityiseen etuuteen ja osuuden suu
ruus sekä kiinteistölle kuuluva erityinen etuus; 

5) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuu
den osakaskiinteistöt ja niille kuuluvien osuuk
sien suuruudet; 

6) epäselvän, kadonneen tai turmeltuneen 
toimitusasiakirjan tai kartan sisältö; 

7) ristiriitaisista toimitusasiakirjoista tai 
-kartoista johtuva epäselvyys; sekä 

8) muu kiinteistöjaotukseen liittyvä epäsel
vyys. 

Sellainen ennen 1 päivää tammikuuta 1917 
voimassa olleen lainsäädännön nojalla maan
mittaustoimituksessa yleisenä tai yhteisenä alu
eena jakokunnan osakastilojen tarvetta laajem
paan tarkoitukseen käytettäväksi jätetty tai 
erotettu alue tai tällaisen alueen osa, jota ei ole 
myöhemmin muodostettu kiinteistöksi tai yh
teiseksi alueeksi ja joka on tarkoitettu sotaväen 
harjoituskentäksi tai käytettäväksi kirkkoa, 
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kappelia, hautausmaata, pitäjänkoulua, köy
häinhuonetta, kruununmakasiinia, pitäjänma
kasiinia, sairaanhoitolaitosta tai muuta sellaista 
yleistä tarvetta varten, muodostetaan kiinteis
töksi tai yhteiseksi alueeksi ja alueen omistaja 
selvitetään ja ratkaistaan kiinteistönmäärityk
sellä. 

102 § 
Jos kiinteistönmäärityksessä ilmenee, että on 

tapahtunut 278 §:ssä tarkoitettu virhe, tulee 
kiinteistörekisteriviranomaisen saattaa asia 
maanmittauslaitoksen keskushallinnon käsitel
täväksi sen jälkeen, kun toimitus on saanut 
Iainvoiman. 

103 § 
Kiinteistönmääritys tehdään rekisteriyksikön 

omistajan, osaomistajan tai muun sellaisen 
henkilön hakemuksesta, jonka oikeutta kiin
teistönmääritys välittömästi koskee. 

Kaavan laatimista tai toteuttamista varten 
tarpeellinen kiinteistönmääritys tehdään kun
nan hakemuksesta. Rajankäynti, jonka tarkoi
tuksena on rajamerkin rakentaminen, siirtämi
nen tai korjaaminen, tehdään myös sellaisen 
viranomaisen, yhteisön tai muun henkilön ha
kemuksesta, jonka toimenpiteen vuoksi rajan
käynti on tullut tarpeelliseksi. Rajankäynti 
tehdään hakemuksetta muun toimituksen yh
teydessä, jos se on tarpeen toimituksen suorit
tamista varten. 

Jos kiinteistöjärjestelmän selvyys edellyttää 
kiinteistönmääritystä, määräys kiinteistönmää
ritykseen voidaan antaa kiinteistörekisterin pi
täjän esityksestä ilman hakemusta. 

104 § 
Aikaisemmin Iainvoimaisesti määrätty raja 

on määrättävä entiseen paikkaansa. Jos rajan 
paikka on määrätty eri toimituksissa eri tavoin, 
rajan paikka on määrättävä viimeisen lainvoi
maisen ratkaisun mukaisesti. 

Jollei rajaa ole aikaisemmin lainvoimaisesti 
määrätty, on toimituksessa selvitettävä rajan 
paikkaa koskevat vaatimukset ja niiden perus
teet sekä ratkaistava niiden ja muun asiasta 
saatavan selvityksen nojalla, mikä on oleva 
rajan paikka. 

Jos rajan paikkaa ei 1 tai 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa voida täysin Iuotetta
vasti määrätä ja jos rajan molemmin puolin 
olevien kiinteistöjen saapuvilla olevat omistajat 
sopivat sellaisesta rajan paikasta, joka ei ole 
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ristiriidassa rajan paikasta saadun selvityksen 
kanssa, määrätään raja asianosaisten sopimaan 
paikkaan. 

105 § 
Vesioikeudellisen kylän vesialueen raja ve

dessä, jos sitä ei ole aikaisemmin määrätty, 
määrätään noudattaen, mitä tällaisen rajan 
paikasta määräyksiä välirajasta vedessä ja ve
sialueen jaosta sisältävässä laissa säädetään. 

106 § 
Käytäessä kylien välistä rajaa vedessä on 

ulkopalstat vaihdettava ja raja oiottava, jos se 
on tarkoituksenmukaista. 

107 § 
Käytäessä sellaista rajaa, jota ei ole osoitettu 

rajamerkeillä tai koordinaateilla, saadaan rajaa 
oikoa siten, että pinta-alaltaan ja arvoltaan 
vähäisiä alueita vaihdetaan kiinteistöjen kesken 
tai, jollei sopivaa vastikealuetta ole, siirretään 
kiinteistöstä toiseen. Vaihdettavien alueiden ar
vojen erotuksesta tai siirrettävästä alueesta 
suoritetaan korvaus. 

108 § 
Jos rajamerkki on vaarassa tuhoutua tai siitä 

on haittaa, saadaan se siirtää toiseen paikkaan 
rajan paikkaa muuttamatta. 

Jos rajamerkki on huonokuntoinen tai muu
toin puutteellinen eikä rajan oikeasta paikasta 
ole epäselvyyttä tai riitaa, saadaan rajamerkki 
korjata rajan paikkaa määräämättä. 

Rajan paikkaa muuttamatta saadaan raken
taa uusi rajamerkki, jos se on tarpeen rajan 
paikan osoittamiseksi maastossa. 

Edellä 1-3 momentissa tarkoitetut toimen
piteet suoritetaan rajankäyntinä. 

109 § 
Mitä tässä luvussa säädetään rekisteriyksi

kön rajan paikasta ja rajamerkistä, koskee 
soveltuvin osin myös rasitealueen ja muun 
kiinteistöjaotusta osoittavan rajan paikkaa ja 
rajamerkkiä. 

110 § 
Edellä 101 §:n 2 momentissa tarkoitetun alu

een omistaja on se, jota varten alue toimitus
asiakirjoista tai muista asiakirjoista saatavan 
selvityksen mukaan on yleiseksi tai yhteiseksi 
jätetty tai erotettu ja joka on ryhtynyt käyttä
mään aluetta alkuperäiseen tarkoitukseen. Jos 

alueen käytöstä alkuperäiseen ta1 s1tä vastaa
vaan tarkoitukseen on ryhtynyt huolehtimaan 
toinen, joka on saanut alueen hallintaansa, on 
omistaja se, joka tehtävästä huolehtii. 

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa alueen omistaja on se, joka aluetta 
omistajana hallitsee. Jollei aluetta kukaan 
omistajana hallitse eikä aluetta ole erotettu tai 
jätetty tilojen yhteiseksi alueeksi, omistaa kun
ta alueen. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään alu
eesta, koskee myös alueen osaa. 

111 § 
Alue, jota 101 §:n 2 momentissa tarkoitetaan, 

muodostetaan tilaksi tai liitetään ennestään 
olevaan tilaan noudattaen, mitä 41 §:ssä sääde
tään. Jos alue on yhteinen alue, määrätään sen 
rajat, mikäli ne ovat epäselvät, ja ne kiinteistöt, 
joiden yhteinen alue on, sekä osuuksien suu
ruudet. 

112 § 
Myönnettäessä lainhuutoa sille, joka 101 §:n 

2 momentissa tarkoitetussa kiinteistönmääri
tyksessä tehdyn ratkaisun mukaan on toimituk
sessa muodostetun tilan tai tilaan liitetyn alu
een omistaja, katsotaan toimituksessa laaditun 
selitelmän ote riittäväksi selvitykseksi hänen 
saannostaan. 

12 luku 

Rakennusmaan järjestely 

113 § 
Rakennusmaan järjestely saadaan suorittaa, 

jos sillä voidaan edistää asema- tai rakennus
kaavassa eri käyttöön osoitettujen alueiden 
kiinteistöiksi muodostamista tai tasata raken
nusoikeuden ilmeisen epätasaista jakautumista 
alueella, jolle sanottu kaava on ensi kerran 
vahvistettu. Lisäksi järjestelyn suorittaminen 
edellyttää, että siihen on tarvetta alueelle välit
tömästi odotettavissa olevan rakentamisen 
vuoksi. Rakennusmaan järjestely saadaan suo
rittaa vain, jos asianomaiseen rakennus- tai 
asemakaavaan on otettu kaavamääräys siitä, 
että kaavan toteuttamiseksi voidaan suorittaa 
rakennusmaan järjestely. 

114 § 
Rakennusmaan järjestelyä saa hakea kunta 

tai kaavoitettavalla alueella olevan alueen 
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omistaja. Hakemus on tehtävä ennen kuin 
alueelle laadittu asema- tai rakennuskaava on 
tullut lainvoimaiseksi. 

Määräys järjestelyn suorittamiseen voidaan 
antaa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ase
tettu julkisesti nähtäville. 

115 § 
Rakennusmaan järjestely suoritetaan alueel

la, jota 113 §:ssä tarkoitettu kaava koskee 
(järjestelyalue ). Erityisestä syystä järjestely
alueena voi olla osa kaavan alueesta. 

Kunnan omistama alue saadaan ottaa järjes
telyalueeseen vain, jos kunta antaa siihen suos
tumuksensa tai jos kysymys on vähäisestä 
alueesta taikka jos alueen ottaminen järjestely
alueeseen on välttämätöntä korttelialueen jär
jestelemiseksi. 

116 § 
Ennen kuin päätetään järjestelyn suorittami

sesta, toimitusmiesten on laadittava selvitys 
järjestelyn edellytyksistä ja järjestelyalueesta. 

Toimitusmiehet päättävät järjestelyn suorit
tamisesta ja järjestelyalueesta. Ennen päätök
sen tekemistä asianasaisille ja kunnalle on 
varattava mahdollisuus tutustua 1 momentissa 
tarkoitettuun selvitykseen ja lausua mielipiteen
sä järjestelyyn ryhtymisestä ja järjestelyaluees
ta. 

117 § 
Sellaisen järjestelyalueella olevan kiinteistön 

taikka luovutetun tai pidätetyn määräalan ti
luksia, joka käsittää ainoastaan yhden asema
tai rakennuskaavaan soveltuvan tontin tai ra
kennuspaikan, ei ilman erityistä syytä saa 
järjestellä tai lunastaa. 

Järjestelyn suorittamista koskevassa päätök
sessä on erikseen mainittava ne kiinteistöt ja 
muut alueet, joiden tiluksia ei 1 momentin 
perusteella järjestellä tai lunasteta. Näitä kiin
teistöjä ja alueita eivät koske 177 §:ssä tarkoi
tetut rajoitukset. 

118 § 
Jos rakennusmaan järjestely suoritetaan ase

makaava-alueella, kunnalle erotetaan päältä
päin rakennuslain 36 §:n 1 momentin 2-8 
kohdassa mainitut kunnan tarpeisiin kaavassa 
osoitetut alueet siltä osin kuin ne eivät ole 
ennestään kunnan omistuksessa. Sama koskee 
rakennuskaava-alueella rakennuslain 96 §:n 1 

momentissa tarkoitettuja liikenneväyliä ja mui
ta yleisiä alueita. 

119 § 
Rakennusmaan järjestelyssä on jakoperustee

na osakkaan järjestelyalueella omistamien 
alueiden se arvo, joka niillä oli ennen kaavan 
laatimista. Kunnan omistamien alueiden osalta 
jakoperusteena on kuitenkin niillä kaavan vah
vistamisen jälkeen oleva arvo. 

Osakkaalle annetaan jakoperusteen mukai
nen osuus järjestelyalueeseen kuuluvista muista 
kuin 118 §:ssä tarkoitetuista alueista. Tällöin 
alueet arvioidaan niillä kaavan vahvistamisen 
jälkeen olevan arvon mukaan. Siltä osin kuin 
aluetta ei voida antaa jakoperusteen mukaan, 
suoritetaan erotuksesta korvaus. 

120 § 
Alueet jaetaan osakkaille siten, että kukin 

osakas saa alueensa ensisijaisesti omistamistaan 
alueista ja että jako helpottaa tonttijaon laati
mista tai tarkoituksenmukaisten rakennuspaik
kojen muodostamista. Jos alueelle on hyväk
sytty tonttijako, ei aluetta ilman erityistä syytä 
saa jakaa siten, että osakkaalle annettavan 
alueen raja poikkeaa kaavatontin rajasta. 

Osakkaalle annetaan aluetta jakoperusteesta 
poiketen siltä osin kuin se on tarpeen alueiden 
jakamiseksi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Osakas ei kuitenkaan ole velvollinen ottamaan 
vastaan aluetta enempää kuin 30 prosenttia yli 
hänelle jakoperusteen mukaan tulevasta alueen 
arvosta. 

121 § 
Osakkaalle, jonka jakoperusteen mukainen 

osuus on niin vähäinen, ettei se vastaa yhtä
kään kaavaan soveltuvaa tonttia tai rakennus
paikkaa, annetaan tontiksi tai rakennuspaikak
si soveltuva alue, jos hän sitä vaatii eikä 
kukaan sellainen osakas, joka on tehnyt sa
manlaisen vaatimuksen ja jonka osuus on 
ensiksi mainitun osakkaan osuutta suurempi, 
jää ilman vastaavanlaista aluetta. 

122 § 
Jos järjestelyaluetta ei 120 §:n 2 momentissa 

ja 121 §:ssä tarkoitetuin toimenpitein saada 
jaetuksi 120 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta
valla, saadaan rakennuspaikaksi tai tontiksi 
soveltuvasta alueesta antaa osia usealle vähäi
sen osuuden omistavalle osakkaalle, jollei näis
tä kukaan halua lunastaa koko aluetta. Jos 



116 1994 vp- HE 227 

lunastamista vaativia osakkaita on useita, etu
oikeus on sillä, jonka jakoperusteen mukainen 
osuus on suurin. 

Jos kukaan 1 momentissa tarkoitetuista 
osakkaista ei ole tehnyt lunastusvaatimusta, 
kunta saa lunastaa koko alueen. 

Kunta, kuntayhtymä tai valtio saa toimituk
sessa lunastaa kaavassa sen tarpeisiin osoitetun 
rakennuslain 50 ja 111 §:ssä tarkoitetun alueen 
sikäli kuin aluetta ei ole erotettava kunnalle 
tämän lain 118 §:n mukaisesti. 

123 § 
Katualueen tai rakennuskaavatien alueen 

määrä, joka kunnalla on oikeus saada raken
nuslain mukaan korvauksetta, määrätään nou
dattaen, mitä siitä sanotussa laissa säädetään. 
Lasketmaa tehtäessä koko järjestelyalue kuiten
kin rinnastetaan yhdelle maanomistajalle kuu
luvaan alueeseen ja laskelmasta jätetään pois 
kunnan omistamat alueet. 

Edellä 118 §:ssä tarkoitetuista alueista, lu
kuun ottamatta tämän pykälän 1 momentissa 
tarkoitettuja kunnan omistukseen tai hallintaan 
korvauksetta siirtyviä alueita, järjestelyn osak
kailla on oikeus saada kunnalta korvaus, joka 
jaetaan osakkaiden kesken jakoperusteen mu
kaan. Korvauksen määräämistä varten alueet 
arvioidaan niillä ennen kaavan laatimispäätök
sen tekemistä olleen arvon mukaan lisättynä 
sillä arvon nousulla, joka sanotun ajankohdan 
jälkeen on aiheutunut yleisen hintatason ko
hoamisesta tai muusta syystä kuin siitä kaavoi
tuksesta, jonka vuoksi järjestely suoritetaan. 

124§ 
Jos rakennuksen sijaintipaikan omistaja 

vaihtuu järjestelyssä, rakennus määrätään alu
een uuden omistajan lunastettavaksi. 

Jos rakennus ei sovellu kaavan mukaiseen 
käyttötarkoitukseen tai jos 1 momentissa tar
koitettu rakennus soveltuu huonosti uuden 
omistajan käyttöön, rakennus on arvioitava 
siihen arvoon, joka sillä on ottaen huomioon 
kaavan mukainen alueen käyttötarkoitus ja 
rakennuksen tosiasiallinen käyttömahdollisuus. 

Jos 2 momentin mukaisesti arvioitu raken
nuksen arvo on pienempi kuin se arvo, joka 
rakennuksella oli ilman kaavasta tai omistajan 
vaihtumisesta johtuvaa vaikutusta, on erotus 
rakennusmenetystä, jonka korvaamisesta asian
osaiset vastaavat 130 §:n 2 momentin mukai
sesti 

125 § 
Mitä 124 §:ssä säädetään, koskee soveltuvin 

kohdin myös rakennelmaa, laitetta, johtoja, 
istutuksia, puutarhaa ja muuta sellaista kiinte
ään omaisuuteen kuuluvaa. 

126 § 
Järjestelyalueeseen kohdistuvan vuokraoi

keuden ja muun erityisen oikeuden haltijan 
aseman järjestämiseen sovelletaan, mitä 86 ja 
87 §:ssä säädetään. 

127 § 
Rakennusmaan järjestelyssä laaditaan järjes

telysuunnitelma, jossa esitetään: 
1) kunnalle 118 §:n nojalla eroteltavat alu

eet; 
2) osakkaille annettavat alueet sekä osak

kailta lunastettavat alueet; 
3) kunnalle, kuntayhtymälle tai valtiolle 

122 §:n 2 ja 3 momentin mukaan lunastettava! 
alueet; 

4) muodostettavia kiinteistöjä koskevat ra
sitteet, osuudet yhteisiin alueisiin ja etuudet; 

5) määräykset rakennusten lunastamisesta; 
6) määräykset vuokraoikeuden ja muun eri

tyisen oikeuden haltijan aseman järjestämisestä; 
7) alueiden haltuunoton aika ja muut hal

tuunottoa koskevat määräykset; 
8) järjestelyn johdosta suoritettavat korva

ukset; sekä 
9) muut edellisiin verrattavat toimenpiteet. 

128 § 
Asianosaisilie on kokouksessa selostettava 

järjestelysuunnitelma ja sen perusteet sekä va
rattava mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja 
tehdä sitä koskevia muistutuksia ja vaatimuk
sia. Kun muistutukset ja vaatimukset on käsi
telty, vahvistetaan järjestelysuunnitelma. 

129 § 
Kun järjestelysuunnitelma on vahvistettu, 

muodostetaan kunkin osakkaan ja muun asian
osaisen saarnat alueet yhdeksi tai useammaksi 
kiinteistöksi. Jos alueella on suoritettu tontin
mittaus tai yleisen alueen mittaus, mitatut 
tontit ja yleiset alueet merkitään tontteina tai 
yleisinä alueina kiinteistörekisteriin, mikäli 
merkitsemisen edellytykset ovat olemassa. 
Muutoin kiinteistöjen alueet muodostetaan ti
loiksi. 

Järjestelyalueeseen sisältyvä yhteinen alue 
voidaan siirtää muodostettavaan kiinteistöön 
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noudattaen, mitä 60 ja 61 §:ssä tarkoitetusta 
alueen lunastamisesta säädetään. Jollei siirtä
mistä suoriteta, osakaskunnan saama alue jää 
kiinteistöjen yhteiseksi tai muodostetaan osa
kaskunnan pyynnöstä tilaksi. 

Edellä 118 §:ssä tarkoitettujen alueiden erot
taminen kunnalle toimitetaan asemakaava-alu
eella järjestelyn yhteydessä suoritettavalla ylei
sen alueen mittauksella. Jollei yleisen alueen 
mittausta ole suoritettu tai jos kysymys on 
rakennuskaava-alueesta, alueet erotetaan kun
nalle muodostamaHa ne 1 momentin mukaisesti 
tiloiksi. 

130 § 
Rakennusmaan järjestelyn kustannukset jae

taan osakkaiden ja kunnan kesken niiden 
järjestelyssä saamien alueiden arvojen mukai
sessa suhteessa. Osakkaiden kesken kustannuk
set jaetaan heidän järjestelyssä saamansa hyö
dyn mukaisessa suhteessa. 

Edellä 124 §:n 3 momentissa ja 125 §:ssä 
tarkoitettu omaisuudenmenetys sekä vuokraoi
keuden ja muun erityisen oikeuden haltijalle 
maksettava korvaus, siltä osin kuin korvauksen 
perusteena olevasta toimenpiteestä ei ole hyö
tyä kiinteistön omistajalle, jaetaan osakkaiden 
kesken 1 momentissa säädetyn perusteen mu
kaan. Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen 
osallistumaan sanottujen menetysten ja kor
vausten maksamiseen. 

13 luku 

Yhteiset alueet ja erityiset etuudet 

Yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi 
muodostaminen 

131 § 
Kiinteistöstä luovutettu osuus yhteiseen alu

eeseen tai määräosa tällaisesta osuudesta siir
retään luovutuksensaajan kiinteistöön tai, jollei 
siirtäminen ole mahdollista, muodostetaan ti
laksi. Edellä sanotut toimenpiteet tehdään toi
mituksessa, johon sovelletaan, mitä lohkomi
sesta säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa toimituk
sessa osuus katsotaan määräaJaksi. Osuuden 
siirtäminen saadaan suorittaa silloinkin, kun 
kiinteistö, josta osuus erotetaan, sijaitsee eri 

kunnassa kuin saajakiinteistö, jos osuuden siir
täminen on tarkoituksenmukaista. 

Yhteisen alueen muodostaminen ja alueen 
liittäminen yhteiseen alueeseen 

132 § 
Asianosaisten sopimuksesta saadaan yhden 

tai useamman kiinteistön yksityisiä tiluksia 
käsittävä alue muodostaa kiinteistöjen yhtei
seksi alueeksi, jos se on näille kiinteistöille 
tarpeellinen. 

Yhteistä aluetta ei kuitenkaan saa muodos
taa yhteismetsää, tietä eikä valtaojaa tai muuta 
veden johtamista varten. 

Alueella, jolla on voimassa asema- tai raken
nuskaava, ei saa muodostaa yhteistä aluetta. 

133 § 
Alue, jonka yhteisen alueen osakaskunta on 

luovutuksen kautta saanut omistukseensa, lii
tetään osakaskunnalle kuuluvaan yhteiseen 
alueeseen. 

134§ 
Alue erotetaan yhteiseksi tai liitetään ennes

tään olevaan yhteiseen alueeseen toimituksessa, 
johon sovelletaan, mitä lohkomisesta sääde
tään, tai muun kiinteistötoimituksen yhteydes
sä. 

Alueen yhteiseen alueeseen liittämisen edel
lytyksenä on, että kiinteistöön, josta alue ote
taan, ei kohdistu kiinnityksiä tai liitettävä alue 
vapautetaan vastaamasta sanotun kiinteistön 
kiinnityksistä. Edellytyksenä vapauttamiselle 
on, että panttioikeuden haltija antaa siihen 
suostumuksensa. Vapauttaminen voi tapahtua 
panttioikeuden haltijan suostumuksetta, jos 
kiinteistö, josta alue otetaan, riittää liittämisen 
jälkeen selvästi vastaamaan siihen kohdistuvis
ta panttisaamisista. 

135 § 
Kiinteistön vesialue erotetaan halkomisessa 

muodostettavien kiinteistöjen yhteiseksi, jollei 
sen jakamiseen ole erityistä syytä. 

136 § 
Halkomisessa ja uusjaossa voidaan, jos se on 

tarpeen tarkoituksenmukaisen jakotuloksen 
saavuttamiseksi eikä siitä aiheudu kenellekään 
osakkaalle huomattavaa haittaa, ilman asian
osaisten sopimusta erottaa yhteiseksi: 
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1) autojen pitämistä, venevaikamaa tai lai
turia varten tapeellinen alue; 

2) veden ottamista tai patoamista varten 
tarpeellinen alue; 

3) kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai 
muun maa-aineksen ottamista varten tarpeelli
nen alue; sekä 

4) yhteisen vesialueen tai yhteisenä erityisenä 
etuutena olevan kalastusoikeuden käyttämistä 
varten tarpeellinen maa-alue. 

Uusjaossa voidaan muutakin erityistä yhteis
tä tarvetta varten erottaa alue yhteiseksi. 

Yhteistä aluetta ei kuitenkaan saa muodos
taa, jos se tarve, jota varten alue tulisi muo
dostettavaksi, voidaan yhtä hyvin tyydyttää 
perustamalla rasite. 

Yhteisen alueen jako 

137 § 
Muun yhteisen alueen kuin kosken tai yh

teismetsälaissa tarkoitetun yhteismetsän osakas 
on oikeutettu saamaan osuutensa jaolla erote
tuksi, jos erottaminen voi tapahtua kenellekään 
osakkaalle sanottavaa haittaa tuottamatta. 

Yhteisen vesialueen jaon edellytyksenä on 
lisäksi, että osuuden erottaminen on tarpeen 
erityistä käyttöä varten tai että jakamiseen on 
muutoin painavia syitä. 

Jos osuutta yhteiseen maa-alueeseen ei voida 
erottaa eikä osuus ole tarpeen osakkaan kiin
teistön käytön kannalta, ovat muut osakkaat 
hänen vaatiessaan velvolliset Junastamaan 
osuuden. Kun osuus on lunastettu, kuuluu 
yhteinen alue osallisiksi jääville kiinteistöille 
aikaisempien osuuksien mukaisessa suhteessa, 
jolleivät osakkaat toisin sovi. Osuuden lunas
taneiden osakkaiden on suoritettava lunastusta 
vaatineelle osakkaalle korvaus hänen menetyk
sestään. 

138 § 
Jollei tarkoituksenmukaista tilusten sijoitusta 

saada aikaan jakamalla vain yhteinen alue ja 
suorittamalla tilusvaihtoja, saadaan jakoon ot
taa yhteiseen alueeseen rajoittuvia tiluksia sen 
verran kuin tilusten tarkoituksenmukaisen si
joituksen aikaansaamiseksi on välttämätöntä. 
Edellytyksenä näiden tilusten jakoon ottamisel
le on, ettei se aiheuta kenellekään sanottavaa 
haittaa. 

139 § 
Jakoperusteena yhteisen alueen jaossa on 

kunkin kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen. 
Osuuden suuruus määrätään siinä toimitukses
sa noudatetun jakoperusteen tai muun osuuden 
suuruudesta annetun päätöksen mukaan, jossa 
alue on jätetty tai erotettu yhteiseksi. Jos alue 
on jäänyt tai muodostunut kiinteistöjen yhtei
seksi ilman, että asiaa on käsitelty toimitukses
sa, muodostettujen kiinteistöjen osuudet ovat 
toimituksen suorittamisen ajankohtana voimas
sa olleen lain mukaiset. Siltä osin kuin osuu
desta on myöhemmin toisin sovittu, määrätty 
tai laissa säädetty, osuus määräytyy tällaisen 
sopimuksen, päätöksen tai säännöksen mukai
sesti. 

Kiinteistölle, josta 138 §:n nojalla on otettu 
tiluksia yhteisen alueen jakoon, annetaan jaos
sa tiluksia jakoon otettujen tilusten nautintaa 
vastaava määrä. 

140 § 
Vesialueen jaossa on vesialueeseen kuuluva 

koskialue jätettävä yhteiseksi alueeksi. Jos kos
ken vesivoima on kosken kalastusta tai muuta 
käyttöä vähäarvoisempi tai jos koski voidaan 
kenellekään osakkaalle haittaa tuottamatta an
taa jollekin tai joillekin osakkaista, voidaan 
koskialue ottaa muun vesialueen yhteydessä 
jakoon. 

Jos oikeus kosken vesivoimaan on ennen 1 
päivää maaliskuuta 1903 muutoin kuin jaolla 
laillisesti erotettu, otetaan koskialue ilman sen 
vesivoimaa kuitenkin jakoon. 

Vesialueen jaossa saadaan muodostaa yhtei
seksi alueeksi erityinen kalastuspaikka, jos se 
on tarpeen jaon toteuttamiseksi. Saapuvilla 
olevien asianosaisten sopimuksesta voidaan 
muukin vesialue muodostaa osakaskiinteistöjen 
yhteiseksi. 

141 § 
Jos jaettava yhteinen maa-alue sijaitsee siten, 

että aluetta tai sen osaa voidaan tarkoituksen
mukaisesti käyttää vain siihen rajoittuvien, 
kiinteistöille yksityisesti kuuluvien tilusten yh
teydessä tai jos jaettava maa-alue on vähäar
voinen, saadaan, siltä osin kuin 138 §:ssä mai
nituin toimenpitein ei saada aikaan tyydyttävää 
tilusten sijoitusta, yhteinen alue tai sen osa 
lunastaa ja liittää alueellisina osina niihin kiin
teistöihin, joiden tiluksiin yhteinen alue rajoit
tuu. Erityisestä syystä yhteistä aluetta voidaan 
määrätä lunastettavaksi sellaiseen osakaskiin
teistöön, joka ei rajoitu yhteiseen alueeseen. 
Mitä edellä tässä momentissa säädetään kiin
teistöstä, koskee myös yhteismetsää. 
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Sellainen 1 momentissa tarkoitettu yhteinen 
alue tai sen osa, joka sijaitsee asema-, raken
nus- tai rantakaavan alueella ja joka kunnalla 
olisi rakennuslain nojalla oikeus lunastaa ilman 
erityistä lupaa, voidaan jaossa määrätä kunnan 
lunastettavaksi. 

Kun yhteinen alue 1 momentin nojalla liite
tään kiinteistöön tai yhteismetsään taikka 2 
momentin nojalla lunastetaan kunnalle, on 
yhteisen alueen osakkaana oikeus saada kor
vaus, joka määräytyy saman perusteen mukaan 
kuin hänen kiinteistöllään oli osuutta yhteiseen 
alueeseen. 

142 § 
Toimitusmiehet päättävät yhteisen alueen 

jaon edellytyksistä ja laajuudesta. Samalla hei
dän on päätettävä, miltä osin jako suoritetaan 
137 §:n 1 momentissa tarkoitettuna jakona ja 
miltä osin 141 §:ssä tarkoitettua lunastusmenet
telyä käyttäen sekä mitä osuuksia määrätään 
137 §:n 3 momentin nojalla lunastettaviksi. 

143 § 
Yhteisen alueen jaossa laaditaan jakosuunni

telma, jossa esitetään: 
1) jaettujen tilusten liittäminen osakkaiden 

kiinteistöihin tai muodostaminen eri kiinteis
töiksi; 

2) tilusten antaminen kiinteistöille 139 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa; 

3) alueiden jättäminen tai muodostaminen 
yhteiseksi; 

4) alueiden lunastaminen ja niiden liittämi
nen kiinteistöihin tai yhteismetsään taikka 
muodostaminen eri kiinteistöiksi; 

5) 137 §:n 3 momentissa tarkoitetun osuuden 
lunastaminen ja jakaantuminen kiinteistöille; 

6) perustettavat rasitteet; 
7) 145 §:ssä tarkoitetun oikeudenhaltijan 

aseman järjestäminen tai oikeuksien lakkaami
nen; 

8) jaon johdosta maksettavat korvaukset; 
sekä 

9) muut tarpeelliset edellisiin verrattavat toi
menpiteet. 

144§ 
Asianosaisilie on kokouksessa selostettava 

jakosuunnitelma ja sen perusteet sekä varattava 
mahdollisuus tutustua jakosuunnitelmaan ja 
tehdä sitä koskevia muistutuksia. Muistutusten 
käsittelyn jälkeen toimitusmiesten on päätettä
vä jakosuunnitelman vahvistamisesta. 

Jos jakosuunnitelma on saanut lainvoiman, 

voidaan tästä johtuvat merkinnät tehdä kiin
teistörekisteriin ennen toimituksen lopettamis
ta. 

145 § 
Jos jaettavaan alueeseen kohdistuu vuokra

oikeus tai muu erityinen oikeus, sovelletaan 
oikeudenhaltijan aseman järjestämiseen, mitä 
86 ja 87 §:ssä säädetään. 

146 § 
Kiinteistön jaossa saama alue liitetään osa

kaskiinteistöön tai erotettua osuutta vastaava 
alue muodostetaan erityisestä syystä eri kiin
teistöksi. Sama koskee aluetta, joka 141 §:n 2 
momentin nojalla lunastetaan kunnalle. 

147 § 
Alue tai osuus, joka yhteisen alueen jaossa 

siirretään kiinteistöstä toiseen tai muodoste
taan eri kiinteistöksi, vapautuu sitä rasittavista 
panttioikeuksista. Vastaanottavaa kiinteistöä 
rasittavat panttioikeudet kohdistuvat toimituk
sen saatua lainvoiman myös kiinteistöön siir
rettyyn alueeseen tai osuuteen. 

Erityiset etuudet 

148 § 
Jos jaettavalla alueella sijaitsevaan määrät

tyyn alueeseen kohdistuva erityinen etuus, ku
ten oikeus koskivoimaan, kalastukseen tai ki
vilouhokseen, kuuluu usealle kiinteistölle yhtei
sesti, jätetään tällainen etuus jaossa edelleen 
voimaan. Etuus saadaan kuitenkin lakkauttaa 
noudattaen, mitä 149 §:ssä säädetään. Jos etuus 
kuuluu yksinomaan jaossa mukana oleville 
kiinteistöille, voidaan se ottaa jakoon, jos 
siihen on erityistä syytä. 

Alue, johon etuus kohdistuu, voidaan erot
taa jaon mukaan etuuteen oikeutettujen kiin
teistöjen yhteiseksi, jos se on tarkoituksenmu
kaista. 

Jaettavaan alueeseen kohdistuva, kiinteistölle 
yksityisesti kuuluva erityinen etuus jätetään 
edelleen voimaan. Etuus voidaan kuitenkin 
lakkauttaa noudattaen, mitä 149 §:ssä sääde
tään, taikka ottaa jakoon, jos etuus kuuluu 
jaossa mukana olevalle kiinteistölle ja jos etuu
den jakoon ottamiseen on erityistä syytä. 

149 § 
Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön aluee-
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seen kohdistuva yhteinen entymen etuus tai 
yksityinen erityinen etuus voidaan rasitetun 
rekisteriyksikön omistajan vaatimuksesta lak
kauttaa, jos etuus on muuttuneiden olosuhtei
den johdosta tullut siihen oikeutetuille kiinteis
töille vähämerkitykselliseksi taikka jos etuuden 
käyttämisestä johtuva rasitus on muodostunut 
kohtuuttoman suureksi siitä saatavaan hyötyyn 
nähden. Lakkauttaminen suoritetaan erillisessä 
toimituksessa tai muun kiinteistötoimituksen 
yhteydessä. 

Rasitetun rekisteriyksikön omistajan on suo
ritettava korvaus etuuden lakkauttamisesta ai
heutuvasta menetyksestä. 

Erinäisiä säännöksiä 

150 § 
Halottavaan kiinteistöön kuuluva osuus yh

teiseen maa-alueeseen tai yhteiseen erityiseen 
etuuteen taikka sille yksityisesti kuuluva erityi
nen etuus annetaan yhdelle halkomisessa muo
dostetuista kiinteistöistä, jollei osuuden tai 
etuuden jakaminen usean halkomisessa muo
dostetun kiinteistön kesken ole kiinteistöjen 
käytön kannalta tarkoituksenmukaista taikka 
jolleivät asianosaiset jakamisesta sovi. Halotta
van kiinteistön osuus yhteiseen vesialueeseen 
jaetaan muodostettavien kiinteistöjen kesken 
toimituksessa noudatetun jakoperusteen mu
kaan, jolleivät asianosaiset toisin sovi. 

Emäkiinteistöön kuuluvasta osuudesta yhtei
seen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen 
taikka emäkiinteistön yksityisestä erityisestä 
etuudesta saa lohkokiinteistö tai saajakiinteistö 
osuuden, jos asianosaiset ovat niin sopineet. 
Jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet, mää
rätään lohkokiinteistön tai saajakiinteistön 
osuus lohkokiinteistön tai siirretyn määräalan 
ja kantakiinteistön maapinta-alojen suhteessa 
tai erityisestä syystä muun kohtuullisen perus
teen mukaan. Lohkokiinteistö tai saajakiinteis
tö ei kuitenkaan saa osuutta siitä osuudesta 
yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen 
etuuteen, joka emäkiinteistöllä on yli sen, mikä 
sille maapinta-alansa perusteella kuuluisi (sääs
töosuus), elleivät asianosaiset ole tästä nimen
omaisesti sopineet. 

151 § 
Osuus yhteiseen enty1seen etuuteen voidaan 

siirtää toiseen kiinteistöön noudattaen, mitä 
yhteisalueosuuden siirtämisestä säädetään. 

Jos sellaisen kiinteistön, jolla on osuus yh
teiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuu
teen taikka yksityinen erityinen etuus, koko 
alue muodostetaan yleiseksi alueeksi, pakko
lunastusyksiköksi taikka tie- tai liitännäisalu
eeksi taikka liitetään yhteismetsään, muodostaa 
kiinteistölle kuuluva osuus tai etuus jäljelle 
jäävän kiinteistön. 

152 § 
Kiinteistötoimituksessa on aina todettava, 

mihin yhteisiin alueisiin tai yhteisiin erityisiin 
etuuksiin muodostetuilla kiinteistöillä on 
osuutta ja mikä on kullekin kiinteistölle kuu
luvan osuuden suuruus. Jos kiinteistötoimituk
sessa muodostettavan kiinteistön emäkiinteis
tön osuuden suuruutta ei ole lainvoimaisesti 
ratkaistu, kiinteistötoimituksessa on todettava, 
mikä on kunkin muodostettavan kiinteistön 
osuus emäkiinteistön osuudesta yhteiseen alu
eeseen tai erityiseen etuuteen. Kiinteistötoimi
tuksessa on myös todettava muodostetuille 
kiinteistöille yksityisesti kuuluvat erityiset etuu
det. 

153 § 
Tämän luvun säännökset koskevat yhteis

metsää ja osuutta yhteismetsään vain, jos niin 
erikseen säädetään. Yhteismetsäosuuden osalta 
noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin 152 §:n 
säännöksiä. 

14 luku 

Rasitteet 

154 § 
Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen 

rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasitteena oi
keus: 

1) talousveden ottamiseen ja johtamiseen se
kä vesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja 
rakenneimien sijoittamiseen ja käyttämiseen; 

2) veden johtamiseen maan kuivattamista 
varten; 

3) viemärijohdon ja siihen liittyvien laittei
den ja rakenneimien sijoittamiseen ja käyttämi
seen; 

4) puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun 
sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laittei
den ja rakenneimien sijoittamiseen ja käyttämi
seen; 

5) autojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, 
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uimapaikkaa, puutavaran varastointia, lastaus
paikkaa ja kalastusta varten tarvittavan alueen 
käyttämiseen; 

6) kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai 
muun näihin verrattavan maa-aineksen ottami
seen; 

7) väestönsuojelua varten tarvittavien raken
neimien sijoittamiseen ja käyttämiseen; 

8) kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen tai 
jätteiden kokoaruispaikan sijoittamiseen ja 
käyttämiseen; sekä 

9) kulkuyhteyttä varten tarvittavaan aluee
seen rakennuskaava- tai asemakaava-alueella, 
ei kuitenkaan katualueella, liikenneväylän 
alueella eikä rakennuskaavatien alueella. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun oikeuden pe
rustamista pysyvänä rasitteena ei olosuhteiden 
odotettavissa olevan muuttumisen vuoksi tai 
muusta erityisestä syystä ole pidettävä tarkoi
tuksenmukaisena, voidaan sanottu oikeus pe
rustaa määräaikaisena rasitteena. Toimitukses
sa on määrättävä se ajankohta, johon saakka 
määräaikainen rasite on voimassa. Jos on 
tarpeen, toimituksessa voidaan myös määrätä 
se tapahtuma, jonka johdosta määräaikainen 
rasite lakkaa ennen määräajan päättymistä. 

Rakennusrasitteista säädetään erikseen. 

155 § 
Rasite, jota tarkoitetaan 154 §:n 1 momentin 

l-4, 7 ja 9 kohdassa, sekä sanotun momentin 
5 kohdassa tarkoitettu rasite autojen pitämistä 
varten tarvittavan alueen käyttämiseen voidaan 
asemakaava- ja rakennuskaava-alueella perus
taa myös kuntaa varten. 

156 § 
Rasite saadaan perustaa, jos rasitetun ja 

oikeutetun kiinteistön omistajat taikka kunta ja 
kiinteistönomistaja, milloin rasite voidaan pe
rustaa kuntaa varten, siitä sopivat ja rasite on 
kiinteistölle tai kunnalle tarpeellinen eikä siitä 
aiheudu rasitetulle rekisteriyksikölle tai aluee
seen ennestään kohdistuvan rasiteoikeuden hal
tijalle huomattavaa haittaa. Jos kuitenkin ra
sitteen perustaminen on tarpeen halkomisen, 
yhteisen alueen jakamisen, pakollisen tilusvaih
don, alueen siirtämisen, uusjaon tai rakennus
maan järjestelyn suorittamiseksi tarkoituksen
mukaisella tavalla, saadaan 154 §:n 1 momentin 
1-6 ja 9 kohdassa tarkoitettu rasite perustaa 
ilman asianosaisten suostumusta toimituksen 
alaisella alueella. 

Asemakaava- ja rakennuskaava-alueella saa-
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daan perustaa 154 §:n 1 momentin 1-3 ja 9 
kohdassa tarkoitettu rasite ilman rasitetun re
kisteriyksikön omistajan suostumusta, jos rasi
te on oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle 
tärkeä eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa 
rasitetulle rekisteriyksikölle tai alueeseen ennes
tään kohdistuvan rasiteoikeuden haltijalle. 

Kiinteistötoimituksessa on kullekin kiinteis
tölle ja palstalle järjestettävä tarpeellinen kul
kuyhteys perustamalla 154 §:n 1 momentin 9 
kohdassa tarkoitettu rasite taikka perustamalla 
yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) tar
koitettu pysyvä tai määräaikainen tieoikeus tai 
muu kulkuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus 
noudattaen, mitä sanotussa laissa säädetään. 

157 § 
Rasitteen perustaminen ei saa vaikeuttaa 

asemakaavan tai rakennuskaavan toteuttamis
ta. Rasite on muutoinkin perustettava siten, 
että sen tarkoitus saavutetaan mahdollisimman 
edullisesti ja että rasitteesta tai sen käyttämi
sestä ei aiheudu ympäristölle tarpeetonta hait
taa eikä kenellekään suurempaa vahinkoa tai 
haittaa kuin on välttämätöntä. 

Rasitetta ei saa perustaa, jos sen käyttämi
nen muun lainsäädännön mukaan olisi kiellet
tyä. Jos rasitteen käyttämiselle muun lainsää
dännön mukaan vaaditaan viranomaisen lupa, 
ei rasitteen perustaminen korvaa tällaista lu
paa. Edellä 154 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun rasitteen käyttäminen ei edellytä 
vesilain 9 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
omistajan suostumusta. 

158 § 
Toimituksessa on määrättävä alue, johon 

perustettu rasite kohdistuu, sekä tarvittavat 
ehdot ja rajoitukset rasitteen käyttämiselle. 

Jos rasitteen käyttäminen edellyttää tien te
kemistä tai rakennuksen, rakennelman tai lait
teen rakentamista taikka rasitealueen muuta 
kuntoonpanoa, toimituksessa on annettava tar
peelliset määräykset oikeutettujen kiinteistöjen 
omistajien ja rasitetun alueen omistajan osal
listumisesta kuntoonpanokustannuksiin, jos jo
ku asianosaisista sitä vaatii tai jos se on 
muutoin tarpeellista. Jolleivät asianosaiset sovi 
kuntoonpanokustannusten osittelusta, on osit
teluperusteena kunkin asianosaisen rasitteesta 
saama hyöty. Mitä edellä tässä momentissa 
säädetään kuntoonpanokustannuksista, sovel
letaan myös rasitealueen kunnossapitokustan
nuksiin. Kuivattamista varten perustetun rasit-
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teen kunnossapitoon sovelletaan, mitä vesilais
sa ojan kunnossapidosta säädetään. 

Jos rasite on perustettu kuntaa varten, so
velletaan kuntaan, mitä 2 momentissa sääde
tään rasitteeseen oikeutetun kiinteistön omista
jasta. 

159 § 
Toimituksessa, jossa muodostetaan uusia 

kiinteistöjä, vaihdetaan alueita tai liitetään 
alueita kiinteistöön, on määrättävä se kiinteis
tö, jonka hyväksi aikaisemmin perustettu rasite 
tai 156 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikeus jää 
voimaan. 

Jos rasite tai oikeus on tarpeellinen usealle 
toimituksessa muodostetulle kiinteistölle, se 
voidaan määrätä jäämään voimaan myös näi
den hyväksi, mikäli 156 ja 157 §:ssä säädetyt 
edellytykset rasitteen perustamiselle ovat ole
massa. 

Toimituksen kohteena olevaa aluetta koske
va rasite, joka on tarpeeton, on poistettava 
toimituksessa. 

160 § 
Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voi

daan siirtää toiseen paikkaan rasitetun rekiste
riyksikön alueella tai antaa uusia rasitteen 
käyttämistä rajoittavia määräyksiä taikka 
muuttaa rasitteen käyttämisestä aikaisemmin 
annettuja määräyksiä, jos asianosaiset siitä 
sopivat eikä toimenpide vaikeuta asemakaavan 
tai rakennuskaavan toteuttamista. Tällainen 
toimenpide voidaan suorittaa ilman asianosais
ten sopimustakin, jos rasitteesta olosuhteiden 
muuttumisen johdosta aiheutuva haitta voi
daan poistaa tai sitä vähentää eikä toimenpi
teestä aiheudu oikeutetulle kiinteistölle huo
mattavaa haittaa. 

161 § 
Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voi

daan poistaa, jos olosuhteet ovat niin muuttu
neet, ettei rasitetta enää 156 ja 157 §:n sään
nökset huomioon ottaen voitaisi perustaa eikä 
rasite ole oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle 
välttämätön. Välttämätön rasite voidaan pois
taa, jos rasitteesta aiheutuvan kohtuuttoman 
haitan poistaminen ei ole mahdollista 160 §:ssä 
tarkoitetuin toimenpitein ja jos poistetun rasit
teen sijaan voidaan 156 ja 157 §:ssä säädetyin 
edellytyksin perustaa vastaavanlainen rasite 
toiseen paikkaan. 

Jos rasitteesta aiheutuvaa kohtuutonta hait-

taa ei voida poistaa 1 momentissa tarkoitetuin 
toimenpitein ja jos rasitteen rasittavuuden li
sääntyminen on aiheutunut rasitteen käytön 
muuttumisesta, on niiden rasiteoikeuden halti
joiden, joiden käytön johdosta rasittavuus on 
lisääntynyt, korvattava muutoksesta johtuva 
lisähaitta rasitetun rekisteriyksikön omistajalle. 

162 § 
Rasitetun rekisteriyksikön omistajana ja hal

tijalla on oikeus saada korvaus rasitteen perus
tamisesta aiheutuvista menetyksistä siltä, jonka 
hyväksi rasite perustetaan. Lohkomisessa loh
kokiinteistön hyväksi perustetusta 156 §:n 3 
momentissa tarkoitettua kulkuyhteyttä varten 
tarpeellisesta rasitteesta tai oikeudesta kanta
kiinteistön omistajana on kuitenkin oikeus kor
vaukseen vain erityisestä syystä. Jos 159 §:n 2 
momentissa tarkoitetun määräyksen vuoksi ra
sitteen rasittavuus sanottavasti lisääntyy, rasi
tetun rekisteriyksikön omistajana on oikeus 
saada korvaus tästä johtuvasta lisähaitasta 
sanotussa momentissa tarkoitetuilta rasiteoi
keuden haltijoilta. 

163 § 
Kun jaossa perustetaan kaikkien osakastilo

jen kesken 156 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
pysyvä oikeus, voidaan jakoperusteen mukai
nen osa oikeutta varten tarvittavien tilusten 
jyvitysarvosta lukea kunkin osakkaan osuudek
si, jos se osakkaiden oikeuden perustamisesta 
saama hyöty huomioon ottaen on tarkoituk
senmukaista. Tällöin ei alueen luovuttamisesta 
oikeuden perustamista varten määrätä kor
vausta. 

164 § 
Jos rasite poistetaan tai siirretään taikka sen 

käyttämistä rajoitetaan tai käyttämisestä an
nettuja määräyksiä muutetaan, on rasiteoikeu
den haltijalla oikeus saada korvaus toimenpi
teen aiheuttamista menetyksistä siltä, joka saa 
toimenpiteestä hyötyä. Korvausta vähennetään 
toimenpiteestä korvauksen saajalle aiheutuvaa 
hyötyä vastaavasti. Jos korvausvelvollisia on 
useita, he osallistuvat korvauksen maksamiseen 
saamansa hyödyn mukaan. 

165 § 
Tässä luvussa tarkoitettu rasitteen tai oikeu

den perustaminen, siirtäminen tai poistaminen 
taikka muu rasitetta tai oikeutta koskeva asia 
käsitellään rasitetoimituksessa tai muun kiin
teistötoimituksen yhteydessä. 
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Asemakaava-alueen tonttijakoalueella suori
tettavassa rasitetoimituksessa saadaan käsitellä 
!56 §:n 3 momentissa tarkoitettu, yksityisistä 
teistä annetun lain mukaista oikeutta koskeva 
asia vain, jos kysymys on tällaisen oikeuden 
siirtämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta. 
Muulla kuin edellä tarkoitetulla alueella rasite
toimituksessa saadaan käsitellä 156 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettu yksityisistä teistä annetun 
lain mukaista oikeutta koskeva asia vain, jos 
samalla on kysymys 154 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua rasitetta koskevasta toimenpitees
tä. 

166 § 
Rasitetoimitusta saa hakea rekisteriyksikön 

omistaja. Kunta saa hakea rasitetoimitusta, jos 
kysymys on kuntaa varten perustettavasta tai 
perustetusta rasitteesta. Yhteiseen alueeseen 
kohdistuvan rasitteen poistamista, siirtämistä 
tai muuta muuttamista saa hakea myös yhtei
sen alueen osakas. 

167 § 
Rasitetoimituksen toimituskustannukset on 

hakijan maksettava. Jos toimituksesta on hyö
tyä muullekin asianosaiselle, on tämän osallis
tuttava kustannuksiin toimenpiteestä saamansa 
hyödyn tai muun kohtuullisen perusteen mu
kaan. 

Mitä 1 momentissa säädetään rasitetoimituk
sen toimituskustannusten maksamisesta, nou
datetaan soveltuvin osin myös silloin, kun 
rasitetta koskeva asia käsitellään muun kiin
teistötoimituksen yhteydessä. 

15 luku 

Toimitusmenettely 

Tiedottaminen 

168 § 
Toimituksen aloittamisesta tiedotetaan kai

kille asianosaisille kutsukirjeellä. 
Jos toimitus koskee usean yhdessä omista

maa kiinteistöä tai määräalaa eikä toimitukses
sa ole kysymys kiinteistön halkomisesta, riittää 
kutsukirjeen toimittaminen yhdelle omistajista. 
Jos toimitus koskee yhteistä aluetta eikä toimi
tuksessa ole kysymys sen jakamisesta tai 
101 §:n 1 momentin 2, 4 tai 5 kohdassa 
tarkoitetusta kiinteistönmäärityksestä tai vas
taavasta toimenpiteestä, kutsukirje toimitetaan 
osakaskunnalle noudattaen, mitä yhteisaluelain 

26 §:ssä säädetään. Jos toimitus koskee aluetta, 
johon usealla kiinteistöllä on rasiteoikeus tai 
yksityisistä teistä annetun lain mukainen oi
keus, eikä kysymys ole tällaisen oikeuden pois
tamisesta, siirtämisestä tai muuttamisesta, riit
tää kutsukirjeen toimittaminen yhdelle oikeu
den haltijoista. 

Toimituksesta, joka suoritetaan taaja-asu
tukseen käytetyllä alueella, yleiskaava-, asema
kaava-, rakennuskaava- tai rantakaava-alueella 
taikka alueella, jolla on voimassa rakennuskiel
to asema- tai rakennuskaavan laatimista varten 
tai jolle rantakaavan laatiminen on rakennus
lain 123 a §:n mukaan tarpeen, lähetetään 
asianomaiselle kunnalle kutsukirje siinäkin ta
pauksessa, ettei kunta ole toimituksessa asian
osaisena. 

169 § 
Jos kutsukirjettä ei voida lähettää jollekin 

asianosaiselle sen vuoksi, että häntä tai hänen 
osoitettaan ei saada vaikeuksitta selville, toimi
tuksen aloittamisesta tiedotetaan lisäksi julkai
semalla kutsu yhdessä tai kahdessa paikkakun
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Sa
moin kutsu on julkaistava sanomalehdessä 
silloin, kun on epätietoisuutta siitä, ketkä ovat 
toimituksen asianosaisia. 

Toimituksen aloittaminen katsotaan tiedote
tuksi, jos kutsukirje on vähintään 10 päivää 
ennen alkukokousta annettu postin kuljetelta
vaksi tai muulla tavoin toimitettu asianomai
selle taikka vähintään seitsemän päivää ennen 
alkukokousta luovutettu vastaanottajalle kirjal
lista todistusta vastaan taikka jos kutsu on 
julkaistu sanomalehdessä vähintään 1 0 päivää 
ennen alkukokousta. 

170 § 
Jos toimituksen aloittamisesta on tiedotettu 

168 ja 169 §:ssä säädetyllä tavalla, asianosaisen 
poissaolo ei estä toimituksen suorittamista. 

Toimitus voidaan suorittaa tiedottamatta sii
tä 168 ja 169 §:ssä säädetyllä tavalla, jos kaikki 
asianosaiset siihen suostuvat. 

Jos toimituksen aikana ilmenee, että jollekin 
asianosaiselle ei ole tiedotettu toimituksen 
aloittamisesta, toimituksessa on pidettävä jat
kokokous, josta asianomaiselle tiedotetaan ku
ten toimituksen aloittamisesta. Toimitus saa
daan kuitenkin suorittaa loppuun jatkokoko
usta pitämättä, jos asianosainen, jolle toimituk
sen aloittamisesta ei ole tiedotettu, on toimi
tuksessa saapuvilla eikä vaadi käsittelyn lyk-
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käämistä tai jos hän ennen toimituksen 
lopettamista on kirjallisesti ilmoittanut, ettei 
hän osaltaan pidä jatkokokousta tarpeellisena. 
Mitä edellä tässä momentissa säädetään asian
osaisesta, koskee myös kuntaa, kun kysymys 
on 168 §:n 3 momentissa tarkoitetusta toimi
tuksesta. 

171 § 
Toimituksen jatkokokouksesta ilmoitetaan 

toimituskokouksessa tai tiedotetaan toimituk
sen aloittamisesta säädetyllä tavalla. Kokouk
sessa saapuvilla olevat asianosaiset voivat kui
tenkin sopia muustakin sellaisesta jatkokoko
uksen tiedottamistavasta, jota toimitusinsinööri 
pitää riittävänä. 

Kokoukset ja muu toimitusmenettely 

172 § 
Toimituksessa esille tulevien asioiden käsit

telemistä ja ratkaisemista varten pidetään tar
peen mukaan yksi tai useampia kokouksia, 
jollei 178 §:n 2 momentista muuta johdu. 

173 § 
Toimitus katsotaan aloitetuksi silloin, kun 

toimitusinsinööri on aloittanut ensimmäisen 
kokouksen. Ennen toimituksen aloittamista 
saadaan kuitenkin suorittaa toimitukseen liit
tyviä teknisiä tehtäviä. 

174 § 
Toimitusmiesten on huolehdittava siitä, että 

kaikki toimitukseen kuuluvat asiat tulevat toi
mituksessa käsitellyiksi. 

175 § 
Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan 

toimitusmiesten päätöksellä. Teknisten tehtävi
en suorittamista koskevat asiat ratkaisee kui
tenkin toimitusinsinööri yksin. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske 
sellaista asiaa, josta asianosaisilla on oikeus 
sopia ja josta sopimus on tehty. 

Jos toimitusmiehet eivät ole päätöksestä yk
simielisiä, ratkaistaan asia äänestyksessä, johon 
sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaressa ää
nestyksestä monijäsenisessä tuomioistuimessa 
säädetään. 

176 § 
Toimituksessa ratkaistavaa asiaa koskeva 

sopimus, joka tehdään toimituskokouksen ai
kana, merkitään pöytäkirjaan. Jos asianosaiset 
toimituksen kuluessa muutoin kuin toimitusko
kouksessa sopivat asiasta, sopimus on tehtävä 
kirjallisesti. Tällainen sopimus on pätevä, vaik
ka joku, jota sopimus koskee, ei ole sitä 
allekirjoittanut, jos hän sopimuksen tekemisen 
jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa il
moittaa hyväksyvänsä sopimuksen. 

Toimitusmenettelyä koskeva asianosaisten 
sopimus tehdään toimituskokouksessa ja mer
kitään pöytäkiijaan. 

177 § 
Sellaisen toimituksen kohteena olevan alu

een, jonka omistus voi muuttua toimituksen 
seurauksena, hoitoa ei saa laiminlyödä. Tällai
sella alueella saadaan toimituksen tiedottami
sen ja tilusten haltuunoton välisenä aikana 
suorittaa puuston hakkuuta tai maa-ainesten 
ottamista myytäväksi tai muuten poisvietäväk
si, uusien rakennusten rakentamista tai olemas
sa olevien rakennusten peruskorjaamista taikka 
muita sellaisia omaisuuden arvoa tai käyttötar
koitusta muuttavia toimenpiteitä vain toimitus
miesten asettamin rajoituksin tai erikseen an
tamalla luvalla. Rajoitukset on asetettava siten, 
että ne eivät tarpeettomasti vaikeuta sellaisten 
toimenpiteitten suorittamista, joiden vaikutuk
set toimituksen suorittamiseen ovat vähäisiä. 
Lupa toimenpiteen suorittamiseen on annetta
va, jollei toimenpide merkittävästi vaikeuta 
toimituksen suorittamista tai vaaranna toimi
tuksen tarkoituksen toteuttamista. 

Jos halottavan kiinteistön kaikki yhteisomis
tajat ovat sopineet puiden tai maa-ainesten 
myynnistä tai poisviemisestä, ei 1 momenttia 
tältä osin sovelleta. 

Toimituksissa, joita 1 momentin säännökset 
koskevat, toimitusinsinöörin on selostettava 
sanottuja säännöksiä ja niistä johtuvia rajoi
tuksia. Toimitusmiesten on annettava tarpeel
liset määräykset niistä rajoituksista, joita nou
dattaen toimenpide saadaan suorittaa ilman 
erityistä lupaa. Toimitusmiesten asettamia ra
joituksia ja luvasta antamaa ratkaisua on nou
datettava muutoksenhausta huolimatta. 

178 § 
Jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen 

kuin toimituksen aloittamisesta on tiedotettu, 
toimitusmääräys peruutetaan. Samoin menetel
lään, jos hakija peruuttaa hakemuksensa toi
mituksen tiedottamisen ja aloittamisen välisenä 
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aikana ja jos peruuttamisesta saadaan tieto 
ennen alkukokousta kaikille asianosaisille. 

Jos toimituksen hakija luopuu hakemuksesta 
sen jälkeen, kun toimitus on aloitettu tai 
toimituksen vaatimia teknisiä tehtäviä on suo
ritettu, asia käsitellään toimituskokouksessa. 
Toimitus raukeaa, jollei kukaan kokouksessa 
saapuvilla oleva, toimituksen hakemiseen oi
keutettu asianosainen vaadi sen suorittamista. 
Toimitusinsinööri voi kuitenkin päättää toimi
tuksen raukeamisesta kokousta pitämättä, jos 
kaikki asianosaiset siihen suostuvat eikä koko
uksen pitäminen ole tarpeen korvausten tai 
toimituskustannusten käsittelemistä varten. 

179 § 
Jos toimituksen aloittamisen jälkeen ilmenee, 

ettei toimitusta voida lainkaan suorittaa, jäte
tään toimitus sikseen. Toimituksen sikseen jät
tämisestä huolimatta voidaan kuitenkin suorit
taa loppuun sellainen toimitukseen kuuluva 
erillinen tehtävä tai toimenpide, joka on kes
keneräinen ja jonka loppuun saattamista asian
osainen pyytää. 

Jos toimituksen aloittamisen jälkeen toimi
tuksen suorittamisen edellytyksissä ilmenee sel
lainen puutteellisuus, joka voi korjautua, kes
keytetään toimitus, jos joku asianosainen sitä 
vaatii tai jos keskeyttäminen on muutoin tar
koituksenmukaista. 

180 § 
Toimitusinsinöörin tehtävänä on hankkia 

toimituksen suorittamisessa tarvittavat apumie
het sekä rajojen merkitsemistä ja muita maas
totöitä varten tarpeelliset tarvikkeet ja työväli
neet. 

Toimitusinsinööri voi antaa tehtävän asian
osaisen suoritettavaksi. Asianosaisella on oi
keus saada korvaus suorittamansa tehtävän 
aiheuttamista menoista ja tehtävään käyttä
mästään työajasta. Korvaus maksetaan asian
osaiselle 208 §:n 1 momentin mukaisesti tai, 
mikäli se on tarkoitusenmukaisempaa, toimi
tuksessa määrätään tarpeen mukaan korvauk
sesta johtuvat asianosaisten väliset suoritukset. 

181 § 
Jos toimituksen laatu tai laajuus sitä edellyt

tää, toimituksessa valitaan yksi tai useampi 
toimitsija. Ketään ei voida valita toimitsijaksi 
ilman suostumustaan. 

Toimitsijan tehtävänä on avustaa toimitusin
sinööriä 180 §:n 1 momentissa mainittujen teh-

tävien suorittamisessa ja saattaa toimitusmies
ten tiedonannot asianosaisten tietoon, huoleh
tia korvausten periruisestä ja edelleen suoritta
misesta sekä toimittaa muitakin näihin verrat
tavia toimitusinsinöörin antamia tehtäviä. 

Toimitsija on oikeutettu saamaan tehtävis
tään palkkion, jonka perusteet vahvistetaan 
toimituksessa. 

182 § 
Toimitusmiehillä ja heidän avustajillaan on 

oikeus toimituksen suorittamista varten kulkea 
toimitusalueella, päästä asianosaisten raken
nuksiin, avata kartoituslinjoja ja panna alueelle 
merkkejä. Tällöin on vältettävä aiheuttamasta 
vahinkoa tai haittaa. Pihassa, puutarhassa tai 
muussa näihin verrattavassa paikassa olevia 
puita ja istutuksia ei saa omistajan tai haltijan 
suostumuksetta vahingoittaa tai kaataa. Sa
moin asianosaisella on oikeus liikkua toimitus
alueella sekä päästä toimituskokouksessa mää
rättynä ajankohtana toisen asianosaisen omis
tamaan rakennukseen, jos se on tarpeen hänen 
etujensa valvomiseksi toimituksessa. Edellä tar
koitettuja toimenpiteitä saadaan suorittaa 
myös toimitusalueen ulkopuolella, jos se on 
välttämätöntä. 

Jos 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteis
tä aiheutuu toimituksen asianosaisen omaisuu
delle huomattavaa vahinkoa tai haittaa, siitä 
on vaadittaessa maksettava korvaus. Muun 
henkilön omaisuudelle aiheutuneesta vahingos
ta tai haitasia on suoritettava korvaus. 

183 § 
Jos toimituksen kohteena olevasta alueesta 

tai sen käytöstä on voimassa ennen toimituksen 
vireilletuloa tehty yksityisoikeudellinen sopi
mus, toimitus on pyrittävä tekemään niin, että 
sopimusta voidaan noudattaa, jollei toimituk
sen lopputulos tämän johdosta tule epätarkoi
tuksenmukaiseksi tai sopimuksen huomioon 
ottamisella loukata toisten asianosaisten oi
keutta. 

184 § 
Jos ennen toimituksen aloittamista on tuo

mioistuimessa tullut vireille riita, jonka ratkai
su voi vaikuttaa toimituksen lopputulokseen, ei 
toimitusta saa lopettaa ennen kuin riita on 
ratkaistu. Jos tällainen riita syntyy toimituksen 
aloittamisen jälkeen, se ratkaistaan toimituk
sessa. 
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185 § 
Uusi rekisteriyksikön raja on täsmällisesti 

määrättävä ja merkittävä pysyvästi maastoon. 
Rajan paikka voidaan kuitenkin jättää maas
toon merkitsemättä asemakaava- tai rakennus
kaava-alueella sekä erityisistä syistä muualla
kin, jos merkitseminen ei ole tarpeen kiinteis
töjaotuksen selvyyden vuoksi eikä muodostet
tavan kiinteistön omistaja merkitsemistä vaadi. 
Myös selvä luonnollinen raja voidaan jättää 
merkitsemättä maastoon. Jollei vedessä olevaa 
rajaa voida sopivasti rajamerkein osoittaa, 
merkitään se yksinomaan kartalle. 

Mitä 1 momentissa rajan merkitseruisestä 
säädetään, koskee myös kiinteistönmäärityk
sessä ja muun toimituksen yhteydessä määrät
tyä ennestään olevaa rekisteriyksikön rajaa. 

Rasitealueen raja määrätään ja merkitään 
maastoon noudattaen, mitä 1 ja 2 momentissa 
rekisteriyksikön rajasta säädetään, jollei alueen 
merkitseminen maastoon ole ilmeisen tarpee
tonta. 

186 § 
Tarvittaessa on määrättävä tilusten hal

tuunoton ajankohta sekä annettava määräyksiä 
vaihtuvalla alueella olevan sadon ja puuston 
korjaamisesta sekä omaisuuden poissiirtämises
tä. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, 
koskee soveltuvin osin myös aluetta, johon on 
perustettu rasite- tai muu käyttöoikeus tai jota 
rasittanut tällainen oikeus on poistettu. 

Jollei kysymys ole uusjaosta tai rakennus
maan järjestelystä, asianosaisilla on oikeus so
pia 1 momentissa tarkoitetuista asioista. Omai
suuden siirtämiseen ja muuttamiseen ei kuiten
kaan saa ryhtyä ennen kuin omaisuus on 
arviointia varten selvitetty. 

187 § 
Toimituksessa on pidettävä pöytäkirjaa. 

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

188 § 
Toimituksen kohteena olevasta alueesta on 

tehtävä kartta, jollei sen tekeminen toimituksen 
laadun vuoksi ole tarpeetonta. 

189 § 
Toimituksessa tehdyt ratkaisut ja sopimukset 

on esitettävä saapuvilla oleville asianosaisille 
sitä mukaa kuin toimitus edistyy. 

190 § 
Kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on 

käsitelty, toimitusinsinööri lopettaa toimituk
sen sekä ilmoittaa saapuvilla oleville asianosai
sille muutoksenhakuoikeudesta ja siitä, miten 
muutoksenhaussa on meneteltävä. Samoin 
muutoksenhakuoikeudesta ja muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä on ilmoitettava 
silloin, kun toimituksessa annetaan ratkaisu, 
johon saadaan hakea muutosta toimituksen 
kestäessä. 

Asianosaiselle, joka sitä pyytää, on annetta
va valitusosoitus heti toimituksen lopettamisen 
jälkeen tai kun 1 momentissa tarkoitettu rat
kaisu on tehty. 

191 § 
Pöytäkirjan sekä muiden toimitusta koskevi

en asiakirjojen on oltava asianosaisten saata
villa 14 päivän kuluessa toimituksen lopetta
mispäivästä lukien, jos asianosainen sitä pyytää 
toimituksessa tai edellä mainitussa määräajassa 
pyynnöstä lukien, jos pyyntö esitetään toimi
tuksen lopettamisen jälkeen. Jos toimituksessa 
on annettu 190 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
ratkaisu, pöytäkirjan ja muiden valituskelpois
ta ratkaisua koskevien asiakirjojen on oltava 
asianosaisten saatavilla 14 päivän kuluessa 
ratkaisun tekemisestä lukien. 

Toimituksen rekisteröiminen 

192 § 
Kun toimitus on 284 §:n mukaan saanut 

lainvoiman, toimituksesta tehdään merkinnät 
kiinteistörekisteriin. Jos kaikki asianosaiset 
ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä toimituksen, 
merkinnät kiinteistörekisteriin voidaan tehdä 
valitusajan päättymistä odottamatta. 

Ennen merkintöjen tekemistä on todettava, 
että toimituksen perusteella rekisteröitävät tie
dot täyttävät kiinteistöjärjestelmän selvyydelle 
ja luotettavuudelle asetettavat sekä kiinteistö
rekisterilaissa säädetyt vaatimukset. 

Jos toimituksesta ei voida tehdä merkintöjä 
kiinteistörekisteriin sen vuoksi, etteivät rekiste-
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riin merkittävät tiedot täytä 2 momentissa 
säädettyjä vaatimuksia, toimitus on korjattava. 

Kiinteistö ja muu rekisteriyksikkö sekä niitä 
koskevat toimituksessa perustetut oikeudet 
syntyvät tai lakkaavat silloin, kun toimitukses
ta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin, jollei 
erikseen toisin säädetä. 

193 § 
Tehtäessä halkomisesta, uusjaosta tai yhtei

sen alueen jaosta merkintöjä kiinteistörekiste
riin toimituksen kestäessä, noudatetaan sovel
tuvin osin, mitä 192 §:n 2 ja 3 momentissa 
säädetään. 

194 § 
Jos muun toimituksen yhteydessä suoritettu 

rajankäynti tai tilusvaihto tulee lainvoimaiseksi 
toimituksen kestäessä, voidaan siitä tehdä mer
kintä kiinteistörekisteriin heti sen lainvoimai
seksi tulemisen jälkeen. 

Jyvitys ja muu arviointi 

195 § 
Jos toimituksen suorittamista varten on tar

peen määrittää eri tilusten suhteelliset arvot, 
suoritetaan tilusten jyvitys. 

Jyvitystä varten eroteliaan erilaiset tilukset 
toimituksen tarkoituksen vaatimalla tavalla ja 
määritetään kullekin tilukselle jyväluku, joka 
osoittaa tiluksen arvon verrattuna toisten tilus
ten arvoihin. 

196 § 
Jyväluku määritetään tiluksen kauppa-arvon 

tai tuottoarvon taikka kestävän tuottokyvyn 
perusteella. Jyväluvun määrittämisessä otetaan 
huomioon tiluksen käyttötarkoitus ja käyttö
mahdollisuudet, laatu ja sijainti sekä muut 
tiluksen arvoon vaikuttavat tekijät. 

Jos samassa toimituksessa tiluksia jyvitetään 
eri perusteiden mukaan, on eri perusteiden 
mukaan jyvitetyt tilukset verrattava keskenään 
kauppa-arvon tai tuottoarvon mukaan. 

197 § 
Jos pellon tai muun maatalouskäytössä ole

van tiluksen jyvitysperusteena pidetään tiluksen 
käyttöä maatalouteen, määritetään jyväluku 
kestävän tuottokyvyn perusteella. 

Jos tiluksen jyvitysperusteena pidetään tiluk
sen käyttöä metsätalouteen, määritetään jyvä
Juku kestävän tuottokyvyn perusteella siten, 

että jyvälukuun sisältyy tiluksen metsätyyppiä 
vastaava keskimääräinen puusto paikkakunnal
la. 

Jos vesitiluksen jyvitysperusteena pidetään 
tiluksen käyttöä kalastukseen, määritetään jy
väluku kestävän tuottokyvyn perusteella. 

198 § 
Jos jyvitettävillä tiluksilla on yleisesti erityis

arvoa rakentamiseen, maa-ainesten ottoon, vir
kistykseen tai muuhun sellaiseen erityiseen tar
koitukseen käytettynä, jyväluvut tilukselle 
määritetään kauppa-arvon tai tuottoarvon pe
rusteella. 

Jos jyvitettävistä tiluksista vain vähäisellä 
osalla on erityisarvoa ja se on suuri verrattuna 
tiluksilla maa- tai metsätalouteen taikka kalas
tukseen käytettynä olevaan arvoon, tilukset 
jyvitetään 197 §:ssä mainittujen käyttötarkoi
tusten perusteella, jolleivät asianosaiset toisin 
sovi. Kun tiluksen jyväluku on määritetty 
ottamatta huomioon tiluksen erityisarvoa, kor
vataan erityisarvon ja jyvityksessä käytetyn 
arvon ero rahana. 

Korvaukset 

199 § 
Ennen toimituksen lopettamista on tehtävä 

lopulliset tilit asianosaisten kesken suoritetta
vista korvauksista. 

200 § 
Jollei 81 tai 124 §:n säännöksistä muuta 

johdu, omaisuus, joka toimituksessa lunaste
taan tai josta muutoin suoritetaan korvaus, 
arvioidaan kauppa-arvon perusteella (kauppa
arvomenetelmä). Mikäli kauppa-arvo ei vastaa 
Juovuttajan täyttä menetystä, korvattava omai
suus arvioidaan tuottoarvon mukaan (tuottoar
vomenetelmä) tai omaisuuteen pantujen kustan
nusten perusteella (kustannusarvomenetelmä). 

Haitasta tai vahingosta suoritettavaa kor
vausta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki 
taloudelliset menetykset. 

Lunastushinta ja korvaus määrätään päätök
sen antamisajankohdan hintatason mukaan ja 
sen kunnon mukaan, joka omaisuudella on 
haltuunoton ajankohtana. 

201 § 
Jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu, 

korvaukset tutkitaan ja ratkaistaan, vaikka 
korvausta ei olisi vaadittu. 
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Saapuvilla olevat asianosaiset, joita tilikor
vaus koskee, saavat sopia korvauksen määrästä 
ja muista korvaukseen liittyvistä kysymyksistä. 
Sopimuksella ei saa loukata kenenkään oikeut
ta. 

202 § 
Korvauksesta vastaa velallisena se, joka kor

vauksen määräämisen perusteena olevasta toi
meopiteestä hyötyy. Jos hyödyn saajia on 
useita eikä korvauksen osittelusta ole muualla 
tässä laissa nimenomaisesti säädetty, korvaus 
jaetaan hyödynsaajien maksettaviksi heidän 
toimenpiteestä saamansa hyödyn tai muun 
kohtuullisen perusteen mukaan. 

203 § 
Korvaus on maksettava kolmen kuukauden 

kuluessa toimituksen lopettamispäivästä lukien. 
Erityisestä syystä toimitusmiehet voivat päät
tää, että maksuaika on pitempi, kuitenkin 
enintään kolme vuotta. 

Uusjaon johdosta maksettavia korvauksia 
voidaan määrätä maksettavaksi jo ennen toi
mituksen lopettamista, jos se jonkun tai joiden
kin osakkaiden kannalta on tärkeätä ja mak
suvelvollisten kannalta kohtuullista. 

Jos korvauksen maksuaika on määrätty kol
mea kuukautta pitemmäksi toimituksen lopet
tamispäivästä tai 2 momentin perusteella mää
rätystä maksuajan alkamispäivästä lukien, on 
korvaukselle suoritettava kuuden prosentin 
vuotuinen korko, joka lasketaan siitä päivästä 
lukien, kun kolme kuukautta on kulunut mak
suajan alkamisesta. Jollei korvausta makseta 
määräajassa, on maksamatta olevalle korvauk
selle suoritettava korkolain (633/82) mukaista 
viivästyskorkoa. 

Jos korvauksen määrää sen suorittamisen 
jälkeen alennetaan, on liikaa maksettu määrä 
sille maksettuine korkoineen palautettava mak
sajalle sekä suoritettava palautettavalle pääo
malle kuuden prosentin vuotuinen korko kor
vauksen maksaruispäivästä lukien. 

204§ 
Kiinteistö, jonka osalta korvaus on määrätty 

suoritettavaksi, on korvauksen maksuajan al
kamispäivästä lukien panttina maksamatto
masta korvauksesta ja sille suoritettavasta ko
rosta niin kuin maakaaren 20 luvussa sääde
tään. Toimitusinsinöörin on ilmoitettava kir
jaaruisviranomaiselle edellä tarkoitetusta pant
tioikeudesta. 

Toimitusmiehet voivat määrätä rajoituksia 
kiinteistön puuston myymiselle ja käyttämiselle 
myös tilusten haltuunoton jälkeiselle ajalle, jos 
se on tarpeen kiinteistöstä menevän korvauk
sen saamisen turvaamiseksi. 

205 § 
Kiinteistölie tuleva korvaus kuuluu kiinteis

töön. 
Jos kiinteistön omistajalle alueen tai osuuden 

siirtämisen, tilusvaihdon, osittelusta poikkea
misen, maan tai rakennuksen lunastamisen 
taikka muun sellaisen toimenpiteen johdosta 
on määrätty maksettavaksi suuruudeltaan mer
kittävä korvaus ja kiinteistön arvo on edellä 
tarkoitetun toimenpiteen vuoksi siinä määrin 
alentunut, että kiinteistöön kohdistuva panui
oikeuden haltijan oikeus saattaa vaarantua, on 
omistajalle tuleva korvaus korkoineen määrät
tävä talletettavaksi lääninhallitukseen. Talletet
tuun korvaukseen on panttoikeuden haltijalla 
sama oikeus kuin hänellä on kiinteistöön. Jollei 
kiinteistön omistaja voi näyttää kaikkien pant
tioikeuden haltijain antaneen lupaa talletetun 
korvauksen nostamiseen, on lääninhallituksen 
jaettava varat niin kuin kiinteän omaisuuden 
kauppahinnan jakamisesta ulosottolaissa sää
detään. 

206 § 
Jos yhteisen alueen osakaskunta on järjestäy

tynyt yhteisaluelaissa säädetyllä tavalla, yhteis
tä aluetta koskeva korvaus maksetaan osakas
kunnalle. 

Jollei osakaskunta ole järjestäytynyt, osak
kaille maksettava korvaus jaetaan toimitukses
sa osakkaiden kesken, tai jos korvaus on 
vähäinen yhteisen alueen osakkuussuhteiden 
selvittämisen kustannuksiin verrattuna, kor
vaus talletetaan lääninhallitukseen. Jos talletet
tua korvausta ei nosteta 14 päivän kuluessa, 
lääninhallituksen on pantava korvaussumma 
pankkiin sitä varten perustettavalle tilille. 

Talletettu korvaus on maksettava osakas
kunnalle sen jälkeen, kun osakaskunta on 
järjestäytynyt taikka kokouksessaan päättänyt 
korvauksen nostamisesta ja käyttämisestä sekä 
valinnut tehtävän hoitamista varten asiamie
hen. Kunnes korvaus on maksettu osakaskun
nalle, lääninhallituksen on maksettava korva
ussummasta järjestäytymättömän osakaskun
nan osakkaalle kuuluva osuus, jos osakas 
esittää luotettavan selvityksen osuutensa suu
ruudesta. 
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16 luku 

Toimituskustannukset 

207 § 
Toimituskustannuksiin kuuluvat toimitusme

not ja kiinteistötoimitusmaksu. 
Toimitusmenoja ovat: 
1) 180 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suoritta

misesta aiheutuneet menot ja korvaukset; 
2) 182 §:n 2 momentissa tarkoitetut korva

ukset; 
3) uskotuille miehille, toimitsijoille ja asian

tuntijoille suoritetut palkkiot ja korvaukset; 
sekä 

4) muut sellaiset toimituksen suorittamisesta 
aiheutuvat kustannukset ja korvaukset, jotka 
eivät kuulu kiinteistötoimitusmaksuun tai jotka 
eivät ole edunvalvontakustannuksia. 

Kiinteistötoimitusmaksusta säädetään erik
seen. 

208 § 
Toimitusmenojen maksamisesta päättävät 

toimitusmiehet ja ne maksetaan, jollei 180 §:stä 
muuta johdu, etukäteen valtion tai, milloin 
toimitusinsinöörinä on kiinteistöinsinööri, kun
nan varoista sitä mukaa kuin niitä aiheutuu. 

Valtion tai kunnan varoista etukäteen mak
setut toimitusmenot peritään valtiolle tai kun
nalle takaisin kiinteistötoimitusmaksun perimi
sen yhteydessä noudattaen kiinteistötoimitus
maksun perimistä koskevia säännöksiä. 

209 § 
Toimituskustannukset jaetaan asianosaisten 

maksettaviksi heidän toimituksesta saamansa 
hyödyn mukaan, jollei muualla tässä laissa 
toisin säädetä tai jolleivät asianosaiset jakami
sesta toisin sovi. 

Yleisen alueen mittauksen toimituskustan
nukset maksaa kunta. 

210 § 
Kun toimitusmääräys peruutetaan tai toimi

tus raukeaa, maksaa hakija toimituskustannuk
set. 

Jos toimitus jätetään sikseen, maksaa hakija 
toimituskustannukset Erityisestä syystä voi
daan hakijan ohella muukin asianosainen mää
rätä osallistumaan toimituskustannuksiin koh
tuullisen perusteen mukaan. 

211 § 
Jos toimitusta on haettu aiheettomasti, ha-
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kija maksaa toimituskustannukset Tällöin ha
kijan on korvattava myös muulle asianosaiselle 
toimituksesta aiheutuneet välttämättömät 
edunvalvontakustannukset kokonaan tai osit
tain, jos se on kohtuullista. 

Jos asianosainen on tahallisesti aiheuttanut 
selvästi aiheettomia toimituskustannuksia, 
maksaa hän ne yksin. Tällöin asianosaisen on 
korvattava myös toiselle asianosaiselle tahalli
sesti aiheuttamansa ylimääräiset edunvalvonta
kustannukset 

212 § 
Toimituskustannukset sellaisesta uusjaosta, 

johon on annettu määräys ilman hakemusta, 
maksetaan lopullisesti valtion varoista. 

Toimituskustannukset sellaisesta toimituk
sesta, jonka suorittamisella voidaan poistaa 
kiinteistörekisterissä tai kiinteistöjaotuksessa 
oleva puutteellisuus tai korjata kiinteistöjärjes
telmässä oleva virheellisyys taikka muutoin 
edistää kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta ja 
selvyyttä, maksetaan, sen mukaan kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään, valtion varoista 
osaksi tai kokonaan siltä osin kuin toimituksen 
suorittaminen on ollut yleisen edun vaatima. 
Tästä asiasta päättävät toimitusmiehet Jos 
edellä tarkoitettu toimitus koskee tonttia tai 
yleistä aluetta, kunnan kiinteistörekisterin pitä
jä voi päättää, että toimituskustannukset mak
setaan kunnan varoista. Kuitenkin sellaisesta 
toimituksesta, jota tarkoitetaan 283 §:ssä, ai
heutuvat toimituskustannukset maksetaan ko
konaan valtion tai kunnan varoista. 

Toimituskustannukset 103 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta toimituksesta maksaa se, joka on 
aiheuttanut toimituksen suorittamisen. 

213 § 
Toimituksessa, jonka osalta kiinteistötoimi

tusmaksu maksetaan osaksi tai kokonaan val
tion tai kunnan varoista, maksetaan myös 
vastaavat toimitusmenot valtion tai kunnan 
varoista. 

Toimituksessa, jonka osalta ei peritä lain
kaan kiinteistötoimitusmaksua, maksetaan toi
mitusmenot lopullisesti valtion tai, jos toimi
tusinsinöörinä on kiinteistöinsinööri, kunnan 
varoista. Jos kiinteistötoimitusmaksu peritään 
alennettuna, valtion tai kunnan varoista mak
setut toimitusmenot jätetään perimättä asian
osaisilta samassa suhteessa. 
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17 luku 

Kiinteistöjen yhdistäminen 

214 § 
Kiinteistöt saadaan yhdistää, jos: 
1) kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle 

tai samoille omistajille niin, että kunkin osa
omistajan osuus jokaisesta kiinteistöstä on yhtä 
suuri; 

2) kiinteistöt omistetaan samanlaisin oikeuk-
sin; 

3) kiinteistö! sijaitsevat samassa kunnassa; 
4) kiinteistöt ovat samaa laatua; 
5) kiinteistöt kuuluvat tai ne on tarkoitettu 

kuulumaan samaan käyttöyksikköön; 
6) kiinteistöjen yhdistäminen ei aiheuta epä

tarkoituksenmukaista tilussijoitusta eikä vaa
ranna kiinteistöjärjestelmän selvyyttä; 

7) yhdistettävä kiinteistö ei ole ulosmitattu 
tai ei kuulu konkurssipesään eikä mihinkään 
kiinteistöön kohdistu turvaamistoimenpiteitä; 
sekä 

8) kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä tai 
vain yhteen kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä 
tai kiinteistöihin kohdistuu vain samoja kiinni
tyksiä siten, että kukin huonoruman etusijan 
omaava kiinnitys kohdistuu vain sellaiseen 
kiinteistöön, johon myös kaikki sitä paremman 
etusijan omaavat kiinnitykset kohdistuvat ja 
että kiinnitysten keskinäinen etusijajärjestys on 
kunkin kiinteistön osalta yhtäläinen, taikka 
edellä tarkoitettujen yhteisten kiinnitysten li
säksi vain yhteen kiinteistöön kohdistuu muita 
kiinnityksiä, joiden etusijat ovat yhteisiä kiin
nityksiä huonommat. 

Jos yhdistettäviin kiinteistöihin kohdistuu eri 
kiinnityksiä, voidaan yhdistäminen suorittaa 1 
momentin 8 kohdan säännöksen estämättä, jos: 

1) yhdistämällä muodostuvan kiinteistön ar
vo, ottaen huomioon siihen kohdistuvat erityi
set oikeudet selvästi ylittää kaikkiin yhdistettä
viin kiinteistöihin vahvistettujen kiinnitysten 
rahamäärän; tai 

2) panttioikeuksien ja kirjattujen erityisten 
oikeuksien haltijoiden kesken on tehty sopimus 
siitä, missä etusijajärjestyksessä yhdistettäviin 
kiinteistöihin vahvistetut kiinnitykset ja muut 
kirjaukset kohdistuvat yhdistämällä muodos
tettavaan kiinteistöön. 

Ennen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
asian ratkaisemista on panttioikeuden haltijoi1-
le varattava tilaisuus mielipiteensä esittämiseen 
asiassa. 

215 § 
Mitä 214 §:n 1 momentin 4 kohdassa sääde

tään, ei estä muun kiinteistön yhdistämistä 
tonttiin. 

Yleiseen alueeseen, pakkolunastusyksikköön 
tai valtion metsämaahan voidaan yhdistää 
muun laatuinen kiinteistö, jos siihen ei kohdis
tu kiinnityksiä eikä sillä ole osuutta yhteismet
sään. Yleiseen alueeseen yhdistettävällä kiin
teistöllä ei saa olla osuutta muuhunkaan yhtei
seen alueeseen eikä oikeutta erityiseen etuuteen. 

216 § 
Kiinteistöjen yhdistämisen suorittaa kiinteis

törekisterin pitäjä yhdistettävien kiinteistöjen 
omistajan hakemuksesta. 

Kiinteistörekisterin pitäjä voi suorittaa kiin
teistöjen yhdistämisen hakemuksetta, jos omis
taja antaa siihen suostumuksensa. 

217 § 
Yhdistämällä muodostettava kiinteistö mer

kitään kiinteistörekisteriin, kun yhdistämistä 
koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kiinteis
tö katsotaan syntyneeksi, kun kiinteistö on 
merkitty kiinteistörekisteriin. 

Kiinteistörekisterin pitäjän on viipymättä il
moitettava yhdistämistä koskevasta päätökses
tä kirjaamisviranomaiselle. Yhdistämisestä ai
heutuvat muutokset lainhuuto- ja kiinnitysre
kisteriin tehdään sen jälkeen, kun yhdistämällä 
muodostettu kiinteistö on merkitty kiinteistö
rekisteriin. 

218 § 
Yhdistettäviin kiinteistöihin vahvistetut kiin

nitykset ja muut kirjaukset kohdistuvat yhdis
tämisen jälkeen yhdistämällä muodostettuun 
kiinteistöön. Edellä 214 §:n 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kiinnitykset 
kohdistuvat samalla etusijalla ja 2 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa sopimuksen mukai
sessa etusijajärjestyksessä yhdistämällä muo
dostettuun kiinteistöön. 

Yhdistäminen ei vaikuta yhdistettävään kiin
teistöön kohdistuvaan vuokraoikeuteen tai 
muuhun erityiseen oikeuteen. 

Yhdistettävien kiinteistöjen keskinäiset rasit
teet lakkaavat. 
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18 luku 

Tontin ja yleisen alueen merkitseminen 
kiinteistöksi kiinteistörekisteriin 

Merkitseminen mittauksen perusteella 

219 § 
Tontin ja yleisen alueen kiinteistörekisteriin 

merkitseruisestä päättää kunnan kiinteistörekis
terin pitäjä. Kiinteistörekisterin pitäjän päätök
seen saa hakea muutosta vain, jos merkitsemi
nen on evätty tai se on tehty vastoin tontin 
omistajan tahtoa taikka jos kiinnityksestä va
pauttaminen on tehty panttioikeuden haltijan 
suostumuksetta. 

220§ 
Tontti tai yleinen alue merkitään kiinteistö

rekisteriin tontinmittauksen tai yleisen alueen 
mittauksen saatua lainvoiman, jos tontin omis
taja tontinmittauksessa tai kunta yleisen alueen 
mittauksessa osoittaa, että tässä luvussa sääde
tyt rekisteröintiedellytykset ovat olemassa. 

Jos tontinmittausta on hakenut muu kuin 
tontin omistaja tai yleisen alueen mittausta 
muu kuin kunta taikka jos tonttia tai yleistä 
aluetta ei voida merkitä kiinteistörekisteriin 1 
momentin mukaisesti, tontti tai yleinen alue 
merkitään kiinteistörekisteriin omistajan pyyn
nöstä. Kiinteistörekisterin pitäjä voi päättää 
merkitseruisestä ilman omistajan pyyntöä, mil
loin siihen on erityistä syytä. Tällöin on ennen 
päätöksen tekemistä tontin omistajaa kuultava. 
Tonttia ei saa merkitä rekisteriin, jos tontin 
omistaja kieltää sen. 

221 § 
Tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin, 

jos: 
1) tontin alue kuuluu samalle omistajalle tai 

samoille omistajille niin, että kunkin osaomis
tajan osuus jokaisesta tonttiin kuuluvasta 
alueesta on yhtä suuri; 

2) tonttiin kuuluvat alueet omistetaan sa
manlaisin oikeuksin; 

3) tontin alue tai sen osa ei ole ulosmitattu 
tai ei kuulu konkurssipesään eikä mihinkään 
tontin alueeseen tai sen osaan kohdistu turvaa
mistoimenpiteitä; tai 

4) tontin alue muodostuu yhden kiinteistön 
alueesta tai yhteisestä alueesta taikka yhden 
kiinteistön alueen lisäksi tontin alueeseen on 
tullut vain yhteistä aluetta. 

Jos tontin alue muodostuu useamman kiin
teistön alueesta, kiinteistörekisteriin merkitse-

misen edellytyksenä on 1 momentin 1-3 koh
dassa mainittujen edellytysten lisäksi, että näi
hin kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä tai 
niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijal
laan samat yhteiskiinnitykset taikka niiden 
lisäksi vain yhteen kiinteistöön kohdistuu yh
teiskiinnityksiä huonommalla etusijalla olevia 
kiinnityksiä. 

Tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin 
myös silloin, kun tontti vapautuu vastaamasta 
niiden kiinteistöjen kiinnityksistä, joihin kuulu
vista alueista se muodostuu, kokonaan tai 
siten, että sitä jäävät rasittamaan vain 2 mo
mentissa tarkoitetut kiinnitykset. Sama on voi
massa, kun tontin eri osiin kohdistuvien pant
tioikeuksien ja erityisten oikeuksien haltijoiden 
kesken on tehty sopimus siitä, missä etusijajär
jestyksessä kiinnitykset ja muut kirjatut oikeu
det kohdistuvat tonttiin. 

222 § 
Edellä 221 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar

koitetulla omistajalla tai omistajilla tulee olla 
lainhuuto siihen kiinteistöön tai määräalaan, 
josta tontti muodostuu. Sama on voimassa, jos 
tontti käsittää alueita kahdesta tai useammasta 
kiinteistöstä tai määräalasta tai yhteisestä alu
eesta. Lainhuuto ei ole tarpeen siltä osin kuin 
alue on hankittu lunastamalla. 

223 § 
Jos erityistä oikeutta koskeva kirjaus kohdis

tuu yhteiseen alueeseen, se rinnastetaan kiinni
tykseen. 

Edellä 221 §:ssä tarkoitettuina kirjauksina ei 
oteta huomioon: 

1) vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeu
den pysyvyyden vakuudeksi vahvistettua kiin
nitystä, jos sanottu oikeus ei kohdistu tontin 
alueeseen; eikä 

2) tonttiin sisältyvän yhteisen alueen osalta 
niitä kiinnityksiä, jotka kohdistuvat yhteisen 
alueen osakastiloihin. 

224§ 
Rekisteriin merkittävä tontti vapautetaan 

vastaamasta sellaisen kiinteistön kiinnityksestä, 
jonka aluetta kuuluu tonttiin, jos panttioikeu
den haltija antaa siihen suostumuksensa. Tontti 
voidaan vapauttaa vastaamasta kiinnityksestä 
ilman panttioikeuden haltijan suostumusta, 
kun kantakiinteistön arvo selvästi ylittää pant
tisaamisten määrän. Vapauttamisesta päättää 
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kiinteistörekisterin pitäjä tontin kiinteistörekis
teriin merkitsemisen yhteydessä. 

Jos tonttiin on tullut yhteistä aluetta, vapau
tuu tontti yhteisen alueen osalta vastaamasta 
osakaskiinteistöihin kohdistuvista kiinnityksis
tä. 

Tontti vapautuu vastaamasta kiinnityksestä, 
kun vapauttamisesta on tehty merkintä lain
huuto- ja kiinnitysrekisteriin. 

Kiinnitykset, joista tontti ei 1 tai 2 momentin 
mukaisesti vapaudu, kohdistuvat koko tonttiin 
sen kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen. 

225 § 
Toimitusinsinöörin on 220 §:n 1 momentissa 

tarkoitetussa tapauksessa viipymättä ilmoitet
tava toimituksen lopettamisesta kirjaamisviran
omaiselle. Sanotun pykälän 2 momentissa tar
koitetusta päätöksestä kiinteistörekisterin pitä
jän on viipymättä ilmoitettava kirjaamisviran
omaiselle. 

226 § 
Tontin rekisteröimisen yhteydessä kiinteistö

rekisteriin on merkittävä, mikä kiinteistöistä on 
kantakiinteistö ja minkä määräalan alueesta 
tontti on muodostettu. Kantakiinteistöksi mer
kitään jäljelle jäänyt osa kiinteistöstä, josta 
tontti muodostuu. Jos kiinteistön koko alue 
muodostetaan tonteiksi, kantakiinteistöksi 
merkitään se tontti, joka on muodostettu lain
huuto- ja kiinnitysrekisterin mukaiselle kiinteis
tön omistajalle. Jos kiinteistön omistajalle on 
muodostettu useita tontteja, kantakiinteistöksi 
merkitään hänen ilmoittamansa tontti. 

Jos tonttia rekisteröitäessä voidaan selvittää, 
että kirjattu vuokraoikeus tai muu erityinen 
oikeus kohdistuu vain tiettyyn kiinteistöön tai 
tonttiin, siitä on ilmoitettava kirjaamisviran
omaiselle. 

227 § 
Yleisen alueen kiinteistörekisteriin merkitse

misen edellytyksenä on, että kunnan omistus
oikeus alueeseen on selvitetty niin kuin 
222 §:ssä säädetään tai alue tulee kunnan omis
tukseen rakennuslain 47 §:n 1 momentin ja 
117 §:n nojalla ja että kiinteistö!, joista yleinen 
alue muodostuu, ovat vapaat kiinnityksistä tai 
alue vapautuu niistä 2 momentin tai rakennus
lain 73 §:n nojalla. 

Mitä 223 §:ssä ja 224 §:n 1-3 momentissa 
säädetään tontin osalta, koskee myös yleistä 
aluetta. 

228 § 
Tontista tai yleisestä alueesta katsotaan 

muodostuneen kiinteistö ja siitä johtuvat oi
keusvaikutukset syntyneiksi, kun tontti tai ylei
nen alue on merkitty kiinteistörekisteriin. 

Merkitseminen ilman mittausta 

229 § 
Jos kiinteistön alue on sama kuin tammi

kuun 1 päivän 1932 jälkeen voimaan tulleessa 
tonttijaossa osoitetun tontin alue, kiinteistö 
voidaan merkitä tonttina kiinteistörekisteriin 
tontinmittausta suorittamatta. 

Kiinteistön alue, joka on asemakaavan mu
kaista yleistä aluetta, voidaan merkitä yleisenä 
alueena kiinteistörekisteriin yleisen alueen mit
tausta suorittamatta, jos kiinteistö on kunnan 
omistuksessa ja kiinnityksistä vapaa eikä sillä 
ole osuutta yhteisiin alueisiin eikä oikeutta 
erityisiin etuuksiin. 

230 § 
Esityksen kiinteistörekisterin pitäjälle 

229 §:ssä tarkoitetusta merkitseruisestä tekee 
kiinteistöinsinööri omasta aloitteestaan taikka 
kiinteistön tai alueen omistajan hakemuksesta. 
Ennen esityksen tekemistä kiinteistöinsinöörin 
on selvitettävä merkitsemisen edellytykset sekä 
kuultava asianosaisia, jollei asianosainen ole 
tehnyt hakemusta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu merkitsemi
nen ei aiheuta muutosta voimassa oleviin ra
sitteisiin eikä alueeseen kohdistuviin muihin 
oikeuksiin. 

19 luku 

Muutoksenhaku 

231 § 
Asianosainen saa hakea muutosta toimituk

sessa tehtyyn ratkaisuun valittamalla maa
oikeuteen, jollei muutoksenhakua ole lailla 
kielletty. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
kunta saa hakea muutosta valittamalla maa
oikeuteen 168 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
alueella suoritetussa toimituksessa tehtyyn rat
kaisuun, joka koskee 32, 33, 34, 35, 36 tai 
53 §:ssä tarkoitettua asiaa. 

232 § 
Toimituksen kestäessä haetaan muutosta rat

kaisuun, joka koskee: 
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1) oikeutta olla asianosaisena toimituksessa; 
2) estemuistutuksen hylkäämistä; 
3) 177 §:ssä tarkoitettuja alueiden käyttöä tai 

toimenpiteiden suorittamista koskevia rajoituk
sia; 

4) toimituksen keskeyttämistä; 
5) uusjaon suorittamisen edellytyksiä tai 

uusjakoalueen laajuutta; 
6) 72-74 §:ssä tarkoitettuja hankkeita taik

ka 84 §:ssä tarkoitettuja asioita; 
7) uusjakosuunnitelmaa siltä osin kuin suun

nitelmaan sisältyvästä asiasta ei ole saanut 
erikseen hakea muutosta; 

8) rakennusmaan järjestelyn suorittamisen 
edellytyksiä tai järjestelyalueen laajuutta; 

9) 142 §:ssä tarkoitettua päätöstä yhteisen 
alueen jaosta; 

10) halkomisen sikseen jättämistä koskevan 
vaatimuksen hylkäämistä sekä jakosuunnitel
maa 54 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa; 

II) yhteisen alueen jakosuunnitelmaa, kun 
jako joltakin osin suoritetaan 137 §:n 1 momen
tissa tarkoitetulla tavalla; 

12) korvauksen maksamista 203 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetussa tapauksessa; tai 

13) päätöstä, suoritetaanko halkominen 
50 §:n 1 vai 2 momentin mukaisesti. 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta myös ratkaisuun, joka koskee halko
misen, yhteisen alueen jaon, uusjaon tai raken
nusmaan järjestelyn yhteydessä suoritettua ra
jankäyntiä tai ti1usvaihtoa taikka niiden suorit
tamista koskevan vaatimuksen hylkäämistä, jos 
toimitusinsinööri katsoo muutoksenhaun salli
misen kesken toimituksen tarkoituksenmukai
seksi. 

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. Maaoikeus voi kuitenkin 
toimitusinsinöörin esityksestä ennen valituksen 
ratkaisemista päättää, että toimitusta saadaan 
jatkaa myös tällaisten toimenpiteiden osalta. 

Jollei toimituksessa tehtyyn ratkaisuun ole 
haettava muutosta toimituksen kestäessä sen 
mukaan kuin edellä tässä pykälässä säädetään, 
muutosta haetaan lopetettuun toimitukseen. 

233 § 
Toimituksesta sekä ratkaisusta, josta 232 §:n 

mukaisesti saa erikseen valittaa, annetaan kir
jallinen valitusosoitus. 

Valitusosoituksessa on mainittava se maa
oikeus, jolta muutosta haetaan, sekä valitusai
ka ja valitusajan päättymispäivä. Lisäksi siinä 
on selostettava määräykset valituksen peril
Ieajamisesta sekä valituskirjelmän sisällöstä ja 
liitteistä. 

Jos valitusosoitus on virheellinen eikä virhe 
ole ollut selvästi havaittavissa, valitus on tehty 
oikein, mikäli asianosainen on noudattanut 
joko valitusosoitusta tai mitä asiasta on sää
detty. 

234§ 
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päi

vää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai 
232 §:ssä tarkoitettu ratkaisu annettiin. 

Valitusasiakirjat on toimitettava maanmitta
uslaitoksen maanmittaustoimistoon. Kunnan 
kiinteistörekisterin pitäjän antaman toimitus
määräyksen perusteella suoritettua toimitusta 
koskevat valitusasiakirjat on kuitenkin toimi
tettava kunnan kiinteistörekisterin pitäjälle. 

235 § 
Jos asianosainen laillisen esteen vuoksi tai 

muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määrä
ajassa hakea muutosta, maaoikeus voi asettaa 
hakemuksesta uuden määräajan muutoksen
haun tekemistä varten. 

Uutta määräaikaa on pyydettävä maaoikeu
delle osoitetulla, ennen muutoksenhakuajan 
päättymistä maanmittaustoimistoon toimitetul
la kirjallisella hakemuksella, johon on liitettävä 
selvitys hakemuksen perusteesta. Tällöin on 
noudatettava soveltuvin osin, mitä muutoksen
hakukirjelmästä säädetään. 

236 § 
Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava: 
1) toimitus tai muu päätös, jota muutoksen

hakemus koskee; 
2) miltä kohdin toimitukseen tai siinä teh-

tyyn ratkaisuun haetaan muutosta; 
3) mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi; 
4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan; 
5) todisteet, jotka aiotaan esittää ja mitä 

niillä aiotaan näyttää toteen; sekä 
6) oikeudenkäyntikulujen korvaamista kos

keva vaatimus. 
Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä ne 

asiakirjat, joihin muutoksenhakemuksessa ve-
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dotaan ja jotka eivät sisälly muutoksenhaun 
alaisen toimituksen tai päätöksen käsittelyn 
asiakirjoihin. 

237 § 
Muutoksenhakukirjelmässä on lisäksi mai

nittava maaoikeuden nimi, muutoksenhakijan 
nimi, ammatti ja kotipaikka, muutoksenhaki
jan tai hänen laillisen edustajansa taikka asia
miehensä ja todistajan tai muun kuultavan 
puhelinnumero sekä postiosoite, johon asiaa 
koskevat ilmoitukset voidaan lähettää. 

Muutoksenhakukirjelmä on muutoksenhaki
jan tai, jollei hän ole sitä itse laatinut, sen 
Iaatijan allekirjoitettava. Kirjelmän Iaatijan 
ammatti ja kotipaikka on merkittävä muutok
senhakukirjelmään. 

238 § 
Maaoikeuden tuomioon tai päätökseen tässä 

laissa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta 
korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos kor
kein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 
3 §:n nojalla myöntää valitusluvan. 

Maaoikeuden tuomio tai päätös pannaan 
täytäntöön niin kuin lainvoimaisen tuomion 
täytäntöönpanosta säädetään. Vireillä olevaa 
toimitusta voidaan jatkaa, vaikka tuomioon tai 
päätökseen 1 momentin mukaisesti pyydetään 
valituslupaa. Korkein oikeus voi kuitenkin 
ennen asian lopullista ratkaisemista määrätä, 
ettei tuomiota tai päätöstä toistaiseksi saada 
panna täytäntöön tai ettei aloitettua täytän
töönpanoa saada jatkaa. 

239 § 
Muutoksenhakukirjelmä, johon on sisällytet

tävä lupahakemus ja muutoksenhakemus, on 
yhdessä maaoikeuden tuomion tai päätöksen 
kanssa toimitettava maanmittaustoimistoon 
viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä 
sen jälkeen, kun maaoikeuden ratkaisu julistet
tiin tai annettiin. Jos useat valittavat maaoikeu
den ratkaisusta, ei valituskirjelmiin tarvitse 
liittää kuin yksi kappale maaoikeuden ratkai
susta. 

Muutoksenhakukirjelmä voidaan myös lä
hettää postitse tai lähetin välityksellä noudat
taen soveltuvin osin eräiden asiakirjain lähet
tämisestä tuomioistuimille annetun lain 
(248/65) säännöksiä. 

Jos korkein oikeus tarvitsee maaoikeuden 

pöytäkirjan, on asiaa koskeva asiakirjavihko 
tilattava nähtäväksi maaoikeudelta. 

240§ 
Jos asianosainen, joka aikoo hakea muutosta 

maaoikeuden tuomioon tai päätökseen, muu
toksenhakuajan kuluessa näyttää laillisen es
teen tai muun painava syyn, minkä vuoksi hän 
ei voi säädetyssä ajassa tehdä muutoksenhake
mustaan, maaoikeuden on määrättävä hake
muksesta uusi määräaika sitä varten. Päätös 
määräajan pitentämisestä on liitettävä muutok
senhakukirjelmään. 

241 § 
Maanmittaustoimiston on lähetettävä sille 

toimitetut muutoksenhakuasiakirjat korkeimal
le oikeudelle muutoksenhaulle säädetyn määrä
ajan päätyttyä. Samalla on toimitettava kor
keimman oikeuden nähtäväksi toimitusasiakir
jat Jos muutoksenhakemus selvästi on tehty 
myöhään, muutoksenhakuasiakirjat lähetetään 
toimitusasiakirjoja toimittamatta. 

Korkein oikeus voi kehottaa toimitusinsi
nööriä toimittamaan korkeimmalle oikeudelle 
kirjallisen lausuntonsa käsiteltävänä olevasta 
asiasta, milloin korkein oikeus katsoo sen 
tarpeelliseksi. 

Mikäli tästä laista tai muusta laista, jossa on 
korkeinta oikeutta koskevia säännöksiä, ei 
muuta johdu, sovelletaan muutoin muutoksen
hakuun soveltuvin osin niitä oikeudenkäyruis
kaaren 30 luvun säännöksiä, jotka koskevat 
muutoksenhakua hovioikeuden toisena oikeus
asteena käsittelemässä asiassa. 

20 luku 

Maaoikeus 

242 § 
Maaoikeus ratkaisee sen käsiteltäviksi sääde

tyt valitukset sekä vastaavissa asioissa tehdyt 
kantelut. 

Toimivaltainen on se maaoikeus, jonka tuo
miopiirissä sijaitsee alue, jota asia koskee. Jos 
alue kuuluu kahden tai useamman maaoikeu
den tuomiopiiriin taikka jos asiassa on kysy
mys rajasta, joka on samalla kahden tai use
amman maaoikeuden tuomiopiirin raja, asia on 
sen maaoikeuden ratkaistava, jonka tuomiopii
rissä on sen viranomaisen hallintopaikka, jon
ka toimituksesta tai ratkaisusta on kysymys. 

Maaoikeuksien lukumäärästä, toimialueista 
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ja sijaintipaikkakunnista sekä viraston päällik
könä toimivasta maaoikeustuomarista ja maa
oikeuden jakaantumisesta jaostoihin säädetään 
asetuksella. 

243 § 
Maaoikeudessa on puheenjohtajana maa

oikeustuomari sekä jäseninä maaoikeusinsinöö
ri ja kaksi kunnan valitsemaa lautamiestä. 
Maaoikeudessa voi olla lisäksi toinen maaoike
usinsinööri, jos sitä asian laajuuden tai muun 
erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna. 

Maaoikeus on päätösvaltainen myös, kun 
siinä on vain maaoikeustuomari: 

1) silloin kun kysymys on 232 §:n 3 momen
tissa, 235, 254, 255, 256, 257 tai 258 §:ssä, 
265 §:n 2 momentissa tai 266 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta tai muusta niihin rinnastettavasta 
käsittelyn valmistelemista tarkoittavasta toi
menpiteestä taikka 240 §:ssä tai 275 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta asiasta; sekä 

2) silloin kun maaoikeuden käsiteltävänä on 
valitus toimitusmiesten päätöksestä, jolla toi
mitusmiestä koskeva estemuistutus on hylätty, 
taikka jos valitus koskee kiinteistöjen yhdistä
mispäätöstä. 

244 § 
Maaoikeudessa voi olla maaoikeustuomarin 

ja maaoikeusinsinöörin virkoja. 
Käsiteltävien asioiden lukumäärän tai laa

dun vuoksi tai muusta erityisestä syystä maa
oikeuteen voidaan määräajaksi nimittää yli
määräisiä maaoikeustuomareita ja maaoikeus
insinöörejä. 

Ylimääräisellä maaoikeustuomarilla ja maa
oikeusinsinöörinä on oikeus palkkaukseen sa
mojen perusteiden mukaan kuin vakinaisella 
maaoikeustuomarilla ja maaoikeusinsinöörillä. 
Jos ylimääräinen maaoikeustuomari tai maa
oikeusinsinööri on ennestään valtion virassa, 
hän vapautuu sen hoitamisesta siksi määrä
ajaksi, joksi hänet on nimitetty maaoikeuteen. 

245 § 
Kelpoisuusvaatimuksina maaoikeuden vir

koihin vaaditaan: 
1) maaoikeustuomarin virkaan oikeustieteen 

kandidaatin tutkinto sekä hyvä kokemus tuo
marin tehtävissä ja perehtyneisyys kiinteistö
lainsäädäntöön; sekä 

2) maaoikeusinsinöörin virkaan teknillisessä 
korkeakoulussa maanmittauksen koulutusoh
jelman mukaisesti suoritettu diplomi-insinöörin 

tutkinto sekä hyvä kokemus kiinteistötoimitus
ten suorittamisessa ja hyvä perehtyneisyys kiin
teistöjen arviointiin. 

Maaoikeuden muihin kuin 1 momentissa 
mainittuihin virkoihin vaadittavista kelpoisuus
vaatimuksista säädetään asetuksella. 

Sama kelpoisuus kuin 1 momentissa sääde
tään, vaaditaan myös ylimääräiseltä maa
oikeustuomariita ja ylimääräiseltä maanoikeus
insinööriltä. 

246 § 
Maaoikeustuomari ja maaoikeusinsinööri ni

mitetään virkaan samassa järjestyksessä kuin 
käräjäoikeuden Jaamannista hallitusmuodossa 
säädetään. Sama koskee ylimääräisen maa
oikeustuomarin ja ylimääräisen maaoikeusinsi
nöörin nimittämistä. 

Hovioikeuden tulee virkaehdotuksen teke
mistä varten hankkia maaoikeusinsinöörin vi
ran hakijoista maanmittauslaitoksen keskushal
linnon lausunto. 

Muun henkilökunnan ottaa maaoikeus. 

247 § 
Maaoikeustuomarilla ja maaoikeusinsinöö

rillä on hallitusmuodossa tuomareille säädetty 
virassapysymisoikeus. 

Sama virassapysymisoikeus on ylimääräisellä 
maaoikeustuomarilla ja ylimääräiseltä maa
oikeusinsinöörinä sinä määräaikana, joksi hei
dät on nimitetty. 

248 § 
Virkavapautta maaoikeustuomarille myön

tää sekä määräyksen viran hoitamisesta virka
vapauden aikana, esteen sattuessa ja viran 
avoinna ollessa antaa enintään vuodeksi hovi
oikeus sekä yli vuodeksi korkein oikeus. 

Virkavapautta maaoikeusinsinöörille myön
tää sekä määräyksen viran hoitamisesta virka
vapauden aikana, esteen sattuessa ja viran 
avoinna ollessa antaa enintään kuudeksi kuu
kaudeksi maaoikeustuomari ja enintään vuo
deksi hovioikeus sekä yli vuodeksi korkein 
oikeus. 

249 § 
Maaoikeus vahvistaa itse työjärjestyksensä. 

Työjärjestys on lähetettävä tiedoksi hovioikeu
delle ja oikeusministeriölle. 

250 § 
Maaoikeustuomaria, maaoikeusinsinööriä ja 
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maaoikeuden lautamiestä syytetään virkavir
heestä hovioikeudessa ja muita maaoikeuden 
virkamiehiä asianomaisessa alioikeudessa. 

251 § 
Kunnanvaltuuston on valittava kuntaan 

maaoikeuden lautamiehiksi vähintään neljä 
henkilöä kunnanvaltuuston toimikautta vastaa
vaksi ajaksi. Lautamiehen toimikausi jatkuu 
senkin jälkeen, kunnes uudet lautamiehet on 
valittu. Lautamiehen tulee olla kiinteistöasioi
hin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva. Muu
toin maaoikeuden lautamiehestä on voimassa, 
mitä edellä tässä laissa uskotusta miehestä 
säädetään. 

Maaoikeuden puheenjohtaja kutsuu maa
oikeuden jäseniksi lautamiehet siitä tai niistä 
kunnista, joissa valituksen alaisen toimituksen 
kohteena oleva alue on. 

Jos maaoikeuden lautamies jää pois maa
oikeuden istunnosta, johon hänet on kutsuttu 
taikka jos hänet havaitaan esteelliseksi eikä 
toista jäsentä voida ilman viivytystä istuntoon 
saada, on maaoikeustuomarina oikeus ottaa 
hänen sijaansa esteetön maaoikeuden lautamie
heksi kelpoinen henkilö. 

252 § 
Jos maaoikeuden jäsen ei ole aikaisemmin 

vannonut tuomarinvalaa tai antanut vastaavaa 
vakuutusta, hänen on ennen tehtäväänsä ryh
tymistä tehtävä se maaoikeudessa. 

Maaoikeuden jäsenen esteellisyydestä on voi
massa, mitä tuomarin esteellisyydestä sääde
tään. 

253 § 
Maaoikeuden istunnosta aiheutuvat kustan

nukset suoritetaan valtion varoista. 
Maaoikeudessa perittävistä maksuista ja eril

listen kustannusten korvaamisesta säädetään 
erikseen. 

Maaoikeuden lautamiehelle maksetaan val
tion varoista palkkiota sekä päivärahaa ja 
korvausta oikeusministeriön päättämien perus
teiden mukaisesti. 

21 luku 

Asian käsittely maaoikeudessa 

254 § 
Jos muutoksenhakemus on puutteellinen, 

maaoikeuden on kehotettava muutoksenhaki-

jaa määräajassa korjaamaan puute, jos korjaa
minen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tar
peen. Muutoksenhakijalle on samalla ilmoitet
tava, millä tavoin muutoksenhakukirjelmä on 
puutteellinen ja että muutoksenhakemus voi
daan jättää tutkimatta, jos muutoksenhakija ei 
noudata kehotusta. 

Erityisestä syystä saadaan asianosaiselle, jon
ka muutoksenhakemus on korjaamisen jälkeen
kin puutteellinen, varata uusi tilaisuus sen 
korjaamiseen. 

255 § 
Maaoikeuden on heti jätettävä muutoksen

hakemus tutkimatta, jos: 
1) muutoksenhakija ei noudata hänelle an

nettua 254 §:ssä tarkoitettua kehotusta; 
2) muutoksenhakemus on täydennettynäkin 

edelleen niin puutteellinen, ettei se kelpaa 
oikeudenkäynnin perustaksi; 

3) muutoksenhakemus ei kuulu maaoikeu
den käsiteltäviin; 

4) muutoksenhakemus on tehty liian myö
hään; tai 

5) muu oikeudenkäynnin edellytys puuttuu. 
Maaoikeuden 1 momentissa tarkoitettu pää

tös merkitään asiakirjoihin, jotka palautetaan 
muutoksenhakijalle. Päätöksestä on annettava 
tieto maanmittaustoimistolle, kiinteistöinsinöö
rille tai tielautakunnalle ja valitusasiassa, jos 
toimitus on kesken, myös toimitusinsinöörille 
esitettäväksi toimituskokouksessa muille asian
osaisille, joiden tietoon ratkaisu silloin katso
taan saatetuksi. 

Jos toimitusmiesten estemuistutuksesta teke
mästä päätöksestä on erikseen valitettu, maa
oikeuden on viipymättä ratkaistava asia, ja 
päätös on saatettava asianosaisten tietoon siten 
kuin 2 momentissa säädetään. 

256 § 
Jos muutoksenhakemusta ei ole 255 §:n no

jalla jätetty tutkimatta, maaoikeuden on keho
teHava sellaista toimituksen asianosaista, jonka 
oikeutta muutoksenhakemus koskee, antamaan 
vastaus muutoksenhakemukseen, jos vastauk
sen voidaan katsoa edistävän pääkäsittelyn 
toimittamista, sekä samalla tarvittaessa mää
rättävä, mistä kysymyksistä vastauksessa on 
erityisesti lausuttava. 

Kehotuksen yhteydessä on annettava tiedok
si muutoksenhakemus ja siihen liittyvät asia
kirjat. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut asianosaiset 
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ovat kiinteistön yhteisomistajia tai yhteisen 
alueen osakkaita, sovelletaan kehotukseen hei
dän osaltaan, mitä kutsukirjeestä 260 §:n 2 
momentissa säädetään. 

Vastauksessa asianosaisen on ilmoitettava: 
1) asia, jossa vastaus annetaan; 
2) myöntääkö vai kiistääkö hän muutosvaa

timuksen; 
3) käsityksensä muutoksenhakijan vaatimus

ten perusteista ja seikat, joihin hän haluaa 
nojautua; 

4) todisteet, jotka aiotaan esittää ja mitä 
niillä aiotaan näyttää toteen; sekä 

5) oikeudenkäyntikulujen korvaamista kos
keva vaatimus. 

Vastaus kehotetaan antamaan kirjallisesti 
maaoikeudelle sen määräämässä ajassa tai 
suullisesti istunnossa uhalla, että asia voidaan 
tutkia, vaikka vastausta ei anneta. Kirjallisen 
vastauksen osalta on soveltuvin osin lisäksi 
voimassa, mitä 235 §:ssä, 236 §:n 2 momentissa, 
sekä 237 ja 254 §:ssä muutoksenhausta ja muu
toksenhakukirjelmästä säädetään. 

Vastaus ja siihen liitetyt asiakirjat on annet
tava tiedoksi muutoksenhakijalle ja sellaiselle 
muulle pääkäsittelyyn kutsuttavalle asianosai
selle, jota vastaus koskee. 

257 § 
Jos maaoikeus katsoo asian käsittelyn sitä 

edellyttävän, maaoikeus voi kehottaa asian
osaista määräajassa toimittamaan maaoikeu
delle kirjallisen lausuman. Maaoikeuden on 
tällöin määrättävä, mistä kysymyksestä asian
osaisen on lausuttava. Lausuma on annettava 
tiedoksi asianosaiselle, jonka oikeutta lausuma 
koskee. 

Jos se edistää asian valmistelua, maaoikeus 
voi päättää, että asianosaiset tai osa heistä 
kutsutaan valmistelussa kuultaviksi. 

258 § 
Ennen pääkäsittelyä maaoikeus voi kehottaa 

toimitusinsinööriä toimittamaan maaoikeuteen 
määräajassa kirjallisen lausuntonsa käsiteltävä
nä olevasta asiasta, jos maaoikeus katsoo sen 
edistävän asian käsittelyä. Lausunto on annet
tava tiedoksi myös pääkäsittelyyn kutsuttavalle 
asian osaiselle. 

259 § 
Kun valmistelu on päättynyt, asia siirretään 

pääkäsittelyyn. 
Pääkäsittely pidetään siinä kunnassa, jossa 
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olevaa aluetta muutoksenhaun alainen toimitus 
koskee. Maaoikeus voi kuitenkin kokoontua 
myös lähikunnassa tai maaoikeuden kanslian 
sijaintipaikkakunnalla, jos siitä ei aiheudu 
asianasaisille kohtuuttomia kustannuksia tai 
kohtuutonta haittaa. 

Jos asia on ratkaistavissa kirjallisen oikeu
denkäyntiaineiston perusteella, pääkäsittelyä ei 
tarvitse toimittaa. 

260 § 
Maaoikeuden istunnosta on ilmoitettava va

littajalle sekä muulle toimituksen asianosaiselle, 
jonka oikeutta valitus koskee tai joka on 
ilmoittamista pyytänyt, jos heidän postiosoit
teensa on tiedossa, kirjeellä, joka vähintään 14 
päivää ennen istuntoa on annettava postin 
kuljetettavaksi. Jos istunnosta kirjeitse ilmoit
taminen sellaiselle muulle asianosaiselle, joka 
ilmoittamista ei ole pyytänyt, huomioon ottaen 
asianosaisten lukumäärä ja käsiteltävänä oleva 
asia, ei ole tarkoituksenmukaista, istunnosta 
tiedotetaan kuuluttamalla yhdessä tai kahdessa 
paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessa vä
hintään 14 päivää ennen istuntoa. 

Jos valitus koskee usean yhdessä omistamaa 
kiinteistöä tai määräalaa eikä asiassa ole kysy
mys kiinteistön jaosta, riittää, että istunnosta 
ilmoitetaan kutsukirjeellä yhdelle omistajista. 
Jos valitus koskee yhteistä aluetta eikä asiassa 
ole kysymys sen jakamisesta tai jaon täydentä
misestä, istunnosta ilmoitetaan kutsukirjeellä 
osakaskunnalle noudattaen, mitä yhteisaluelain 
26 §:ssä säädetään. 

Tässä pykälässä tarkoitettu tiedottaminen 
maaoikeuden istunnosta katsotaan asianmukai
sesti suoritetuksi, jos edellä tarkoitettu kirje on 
vähintään 14 päivää ennen istuntoa annettu 
postin kuljetettavaksi tai muulla tavoin toimi
tettu asianosaiselle. 

261 § 
Jos muutoksenhakija jää pois maaoikeuden 

istunnosta, muutoksenhakemus jätetään sillen
sä. Muun asianosaisen poissaolo ei estä asian 
ratkaisemista. 

262 § 
Pääkäsittely on suullinen. Asianosainen ei 

saa lukea eikä antaa maaoikeudelle kirjallista 
lausumaa taikka muutoinkaan esittää asiaa 
kirjallisesti. 

Asianosainen saa kuitenkin lukea asiakirjas
ta vaatimuksensa sekä suorat viittaukset oi-
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keuskäytäntöön, oikeuskirjallisuuteen sekä sel
laisiin useita teknisiä ja numerotietoja sisältä
viin asiakirjoihin, joita pelkästään suullisesti 
esitettyinä on vaikeata ymmärtää. Lisäksi hän 
saa käyttää kirjallista muistiinpanoa muistinsa 
tukemiseksi. Teknisten ja niihin rinnastettavien 
kysymysten selvittämiseksi saadaan lisäksi vii
tata kirjalliseen oikeudenkäyntiaineistoon se
lostamalla lyhyesti viitatuilta osin sen sisältö. 

Pääkäsittelyssä on muutoksenhakuasiassa: 
1) maaoikeustuomarin tai maaoikeusinsi

nöörin lyhyesti selostettava, mistä asiassa on 
kysymys; 

2) muutoksenhakijan ilmoitettava, miltä 
kohdin toimitukseen haetaan muutosta ja mitä 
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 

3) muiden asianosaisten ilmoitettava käsi
tyksensä muutosvaatimuksesta; 

4) asianosaisten puolin ja toisin tarkemmin 
perusteltava kantaansa ja lausuttava toisten 
asianosaisten perustelujen johdosta; 

5) otettava vastaan todistelu; sekä 
6) asianosaisten esitettävä loppulausuntonsa. 
Kanteluasiassa pääkäsittelyssä asiaa on kä-

siteltävä noudattaen soveltuvin osin, mitä 3 
momentissa säädetään. 

263 § 
Pääkäsittelyä ei saa lykätä, elleivät tärkeät 

syyt sitä vaadi. Jos pääkäsittely lykätään, jat
kokäsittelyn aika ja paikka on ilmoitettava 
lykkäyspäätöksessä tai myöhemmin erikseen. 

Jos pääkäsittely joudutaan lykkäämään, kä
sittelyä jatketaan siitä, mihin se jäi edellisen 
käsittelyn päättyessä. Jos asian käsittelyyn 
osallistuu uusi jäsen, asiassa tulee toimittaa 
kuitenkin uusi pääkäsittely. Todistelua ei sel
laisessa tapauksessa kuitenkaan tarvitse ottaa 
vastaan uudelleen, jos sitä asian selvittämiseksi 
ei ole pidettävä tarpeellisena. Todistelua ei 
tarvitse ottaa vastaan uudelleen myöskään sil
loin, kun se asian laatu ja vastaanotettava 
todistelu huomioon ottaen aiheuttaa kohtuut
tomia kustannuksia tai olennaista haittaa. 

264§ 
Maaoikeus voi omasta aloitteestaan hankkia 

tai kehottaa asianosaista hankkimaan asian 
ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen. 

Maaoikeus voi tarvittaessa kutsua toimi
tusinsinöörin asiassa kuultavaksi. 

265 § 
Jos maaoikeus havaitsee, että toimitus, jota 

riita koskee, on keskeytettävä tai että keskey
tetty toimitus saa riidan käsittelystä riippumat
ta jatkua, on tuomioistuimen annettava siitä 
tieto toimitusinsinöörille. Jos maaoikeustuoma
ri valituksen saavuttua havaitsee pätevien syi
den edellyttävän toimituksen keskeyttämistä, 
on hänen pidettävä huolta, että maaoikeus 
saadaan mahdollisimman pian asiaa käsittele
mään. 

Määräys toimituksen keskeyttämisestä tai 
jatkamisesta tulee heti voimaan ja sitä on 
noudatettava, kunnes toisin määrätään. 

266 § 
Maaoikeuden on pidettävä paikalla katsel

mus, jos se on asian selvittämiseksi tarpeen. 
Katselmuksen voi maaoikeuden määräykses

tä pääkäsittelyn ulkopuolella suorittaa myös 
yksi tai useampi maaoikeuden jäsen. 

267 § 
Kun asia maaoikeudessa ratkaistaan, tulee 

ensin maaoikeusinsinöörin, sitten maaoikeuden 
lautamiesten ja viimeksi maaoikeustuomarin 
lausua käsityksensä. 

Jos käsitykset ovat eriäviä, on äänestyksen 
tulosta määrättäessä noudatettava, mitä oikeu
denkäymiskaaren 23 luvussa säädetään äänes
tämisestä riita-asiassa. 

268 § 
Maaoikeuden pääasiaratkaisu muutoksenha

kuasiassa on tuomio ja muu ratkaisu on 
päätös. 

Tuomiossa saadaan ottaa huomioon vain se 
oikeudenkäyntiaineisto, joka on esitetty tai 
esitelty pääkäsittelyssä tai katselmuksessa. Jos 
asia ratkaistaan pääkäsittelyä toimittamatta, 
asia ratkaistaan kirjallisen oikeudenkäyntiai
neiston perusteella. Silloin kun asiassa on 
toimitettu arkistotutkimus tai maaoikeus on 
264 §:n 1 momentin nojalla muutoin hankkinut 
omasta aloitteestaan selvitystä, se on tässä 
momentissa tarkoitettua kirjallista oikeuden
käyntiaineistoa. Tullakseen huomioon otetuksi 
asiaa ratkaistaessa se on esiteltävä asianasaisil
le pääkäsittelyssä tai, jos ratkaisu tehdään 
pääkäsittelyä toimittamatta, siitä on tiedoteHa
va asianosaisille. 

Maaoikeuden ratkaisu on julistettava heti 
päätösneuvottelun päätteeksi ja sen tulee olla 
asianosaisten saatavilla maaoikeuden kanslias
sa 30 päivän kuluessa ratkaisun julistamisesta. 
Jos laajassa tai vaikeassa asiassa maaoikeuden 
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jäsenten neuvottelu tai tuomion laatiminen sitä 
vaatii, ratkaisu saadaan antaa maaoikeuden 
kansliassa 14 päivän kuluessa pääkäsittelyn 
päättymispäivästä. Jos ratkaisua ei voida eri
tyisestä syystä antaa sanotussa määräajassa, se 
on annettava niin pian kuin mahdollista. 

269 § 
Tässä luvussa tarkoitetut kehotukset ja kut

sut, jollei luvun säännöksistä muuta johdu, 
maaoikeus saa lähettää postitse asianosaisen 
viimeksi ilmoittamalla osoitteella. 

270 § 
Mikäli tästä laista tai muusta laista, jossa on 

maaoikeutta koskevia säännöksiä, tai niiden 
nojalla annetusta asetuksesta ei muuta johdu, 
sovelletaan maaoikeuteen ja oikeudenkäyntiin 
siinä sekä maaoikeuden tuomioon tai päätök
seen soveltuvin osin yleisistä tuomioistuimista 
voimassa olevia säännöksiä. 

22 luku 

Lopetetussa toimituksessa hamitun virheen 
korjaaminen ja ylimääräinen muutoksenhaku 

271 § 
Jos toimituksen lopettamisen jälkeen ennen 

kuin toimituksesta on tehty merkintä kiinteis
törekisteriin, ilmenee, että toimituksessa tehty 
päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puut
teelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään 
lain soveltamiseen, voidaan virheellinen päätös 
poistaa ja ratkaista asia uudelleen (asiavirheen 
korjaaminen). 

272 § 
Jos toimituksen lopettamisen jälkeen ennen 

kuin toimituksesta on tehty merkintä kiinteis
törekisteriin, ilmenee, että toimituksessa on 
tapahtunut mittaus-, lasku-, kirjoitus- tai mer
kintävirhe, se on korjattava (kirjoitusvirheen 
korjaaminen). 

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

273 § 
Korjaaruisasian käsiteltäväksi ottamisesta 

päättää toimitusinsinööri omasta aloitteestaan 

tai asianosaisen vaatimuksesta taikka sen joh
dosta, että toimitus on 192 §:n 3 momentin 
mukaisesti palautettu korjattavaksi. 

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

274 § 
Edellä 272 §:n 1 momentissa tarkoitetun kir

joitusvirheen korjaa toimitusinsinööri. 
Asianosaiselle, jonka oikeuteen korjaaruis

päätös vaikuttaa, on ennen päätöksen tekemis
tä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

275 § 
Asiavirheen korjaaminen ja 272 §:n 2 mo

mentissa tarkoitetun kirjoitusvirheen korjaami
nen käsitellään toimituskokouksessa, jossa toi
mitus 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 maaoikeus toimitusinsinöörin esi
tyksestä niin määrää. Sellaisen virheen korjaa
miseksi, joka estää toimituksen rekisteröimisen, 
saadaan toimitus kuitenkin käsitellä uudelleen 
asianosaisten suostumuksetta. 

276 § 
Jos toimituksesta on valitettu, korjaaruisasi

an käsiteltäväksi ottamisesta on ilmoitettava 
maaoikeudelle, jolle myös asiassa tehty päätös 
on toimitettava. 

Korjaamisesta on tehtävä merkinnät toimi
tusasiakirjoihin ja lähetettävä tieto asianosaisil
le, milloin se on tarpeellista. 

277 § 
Jos kiinteistörekisteriin merkityssä toimituk

sessa on tehty sellainen mittaus-, lasku-, kirjoi
tus- tai merkintävirhe, joka ei ole vähäinen ja 
joka vaikuttaa asianosaisen oikeuteen, voidaan 
virhe oikaista kiinteistönmääritystoimituksessa, 
jos oikaisemisesta ei aiheudu kohtuutonta hait
taa asianosaiselle. Määräys toimitukseen voi
daan antaa hakemuksettakin. Tässä momentis
sa tarkoitettu virheen oikaiseminen voidaan 
suorittaa, jos sitä koskevaa toimitusta on ha
ettu viiden vuoden kuluessa toimituksen rekis
teröimisestä. 

Jos kiinteistörekisteriin merkityn toimituksen 
asiakirjoissa on sellainen 1 momentissa tarkoi
tettu virhe, joka on vähäinen taikka joka ei 
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vaikuta kenenkään asianosaisen oikeuteen, 
kiinteistörekisterin pitäjä voi oikaista virheen 
kuultuaan tarvittaessa asianomaisten kiinteistö
jen omistajia. 

278 § 
Jos kysymys on muusta kuin 277 §:ssä tar

koitetusta virheestä, sovelletaan lainvoiman 
saaneessa toimituksessa tehdyn päätöksen 
muuttamiseen, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 
luvussa säädetään ylimääräisestä muutoksenha
usta riita-asiassa. 

Maanmittauslaitoksen keskushallinnolla on 
oikeus tehdä korkeimmalle oikeudelle tai kor
keimmalle hallinto-oikeudelle esitys kiinteistö
rekisteriin merkityn toimituksen tai lainvoimai
sen päätöksen purkamisesta sellaisen virheen 
johdosta, jonka korjaamista kiinteistöjärjestel
män selvyys tai luotettavuus taikka muu ylei
nen etu vaatii. Ennen esityksen tekemistä on 
niille asianosaisille, joiden oikeutta virheen 
korjaaminen koskee, varattava tilaisuus tulla 
kuulluiksi. 

279 § 
Jos toimituksessa tehdyn virheen korjaami

nen tai oikaiseminen toimitusta muuttamalla 
aiheuttaisi sellaisia kustannuksia tai haittoja, 
jotka olisivat ilmeisen kohtuuttomia toimituk
sen muuttamisesta saatavaan hyötyyn verrattu
na, voidaan virheestä hyötyä saanut asianosai
nen velvoittaa rahassa korvaamaan saamansa 
taloudellinen hyöty vahinkoa kärsineelle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua korvausta 
koskeva asia ratkaistaan samassa toimituksessa 
kuin virheen korjaaminen tai oikaiseminen. 

280§ 
Käsiteltäessä tässä luvussa tarkoitettua vir

heen oikaisemista asianosaisia ovat vain ne, 
joiden oikeutta asia koskee. 

23 luku 

Erinäiset säännökset 

281 § 
Asiaa, joka 101 §:n mukaan ratkaistaan kiin

teistötoimituksessa, ei saa ottaa yleisessä alioi
keudessa käsiteltäväksi. 

282§ 
Jos kiinteistötoimituksessa toimeenpannaan 

yhteinen ojitus, ojitusyhtiön perustamiseen toi-

mituksen yhteydessä sovelletaan, mitä vesilais
sa säädetään sanotun yhtiön perustamisesta 
ojitustoimituksessa. 

283 § 
Määräyksen sellaisen toimituksen suoritta

miseen, jota tarkoitetaan 212 §:n 2 momentissa, 
maanmittaustoimisto voi antaa hakemuksetta. 
Jos toimitus koskee tonttia tai yleistä aluetta, 
kunnan kiinteistörekisterin pitäjä voi antaa 
hakemuksetta toimitusmääräyksen edellä tar
koitettuun toimitukseen. 

284 § 
Toimitus on lainvoimainen, kun to1m1tusta 

koskeva valitusaika on päättynyt tai, jos toi
mituksesta on valitettu, kun valitus on tuomio
istuimen päätöksellä lopullisesti ratkaistu. 

285 § 
Haettaessa muutosta tässä laissa tarkoitet

tuun maanmittaustoimiston päätökseen on 
noudatettava, jollei toisin säädetä, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) säädetään. 

Kiinteistörekisterin pitäjän kiinteistöjen yh
distämistä sekä tontin tai yleisen alueen kiin
teistörekisteriin merkitsemistä koskevaan pää
tökseen haetaan muutosta valittamalla maa
oikeuteen. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä 
muutoksenhakemisesta lopetettuun toimituk
seen säädetään. 

Maanmittaustoimiston tai kunnan kiinteistö
rekisterin pitäjän päätöksestä, jolla toimitus
määräyksen antaminen on evätty, valitetaan 
maanmittauslaitoksen keskushallintoon. 

286 § 
Asianosaisen tämän lain mukaisessa asiassa 

käyttämään asiamieheen sovelletaan, mitä oi
keudenkäymiskaaren 15 luvussa oikeudenkäyn
tiasiamiehestä säädetään. 

287 § 
Toimitusinsinööri on oikeutettu saamaan 

toimituksen suorittamista varten virka-apua 
asianomaiselta viranomaiselta. 

Jos käsiteltävän asian selvittämiseksi on tar
peellista ja asianosaiset sitä pyytävät, voivat 
toimitusmiehet pyytää todistajia tai asiantunti
joita valallisesti kuultaviksi siinä yleisessä ali
oikeudessa, jossa se sopivimmin voi tapahtua. 

288 § 
Maksettavaksi erääntynyt korvaus korkoi-
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neen saadaan ulosottaa toimJtSIJan tai asian
osaisen pyynnöstä korvausta osoittavasta toi
mituskirjasta annetun jäljennöksen tai otteen 
perusteella noudattaen, mitä ulosottolain 3 
luvun 2 §:ssä säädetään lainvoimaisen tuomion 
täytäntöönpanosta. 

Jos asianosaista estetään ottamasta haltuun
sa hänelle lainvoimaisesti tullutta aluetta tai 
muuta omaisuutta taikka korjaamasta satoa tai 
ottamasta jotain muuta, johon hänellä toimi
tuksessa tehdyn lainvoimaisen päätöksen mu
kaan on oikeus, ulosottomiehen on annettava 
asianosaisen pyynnöstä virka-apua. Pyynnön 
perusteeksi on esitettävä asian osoittava toimi
tusinsinöörin todistus tai virallisesti oikeaksi 
todistettu toimituskirjan ote sekä selvitys siitä, 
että haltuunottoa koskeva päätös on saanut 
lain voiman. 

289 § 
Jos kiinteistö on vapautettu vastaamasta 

panttisaamisesta tämän lain nojalla ilman pant
tioikeuden haltijan suostumusta ja jos vapaut
tamisesta aiheutuu panttioikeuden haltijalle va
hinkoa, korvaa vahingon valtio tai, milloin 
päätöksen on tehnyt kunnan virkamies, asian
omainen kunta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
205 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä 
korvauksen maksamisesta kiinteistön omista
jalle sekä kiinteistöjen yhdistämistä koskevaa 
päätöstä 214 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla. 

290§ 
Mitä tässä laissa säädetään kiinnityksestä, 

sovelletaan myös muihin lainhuuto- ja kiinni
tysrekisteriin merkittyihin panttioikeuksiin. 

291 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 
Tässä laissa tarkoitettujen toimitusten ja 

tehtävien suorittamisen ohjaamiseksi maanmit
tauslaitoksen keskushallinto antaa tarpeelliset 
asiakirjojen kaavat sekä määräykset käytettä
vistä rajamerkeistä ja karttaan tehtävistä mer
kinnöistä. 

24 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

292 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen: 

1) 14 päivänä joulukuuta 1951 annettu jako
laki (604/51), 

2) 20 päivänä helmikuuta 1960 annettu kaa
voitusalueiden jakolaki (1 0 1160), 

3) tilojen yhdistämisestä 29 päivänä kesä
kuuta 1951 annettu laki ( 403/51) sekä 

4) eräistä tilusjärjestelyistä 31 päivänä tam
mikuuta 1975 annettu laki (54/75). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

293 § 
Poiketen siitä, mitä tässä laissa säädetään 

kiinteistöjen muodostamisesta asemakaava-alu
eella, ei sellaisella asemakaava-alueella, jota 
tarkoitetaan kaavoitusalueiden jakolain muut
tamisesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun 
lain (502/91) voimaantulosäännöksessä ja jon
ka osalta kunnanvaltuusto ei ennen tämän lain 
voimaantuloa ole tehnyt sanotussa voimaantu
losäännöksessä tarkoitettua päätöstä, tapahtu
vassa kiinteistön muodostamisessa kuitenkaan 
sovelleta tontin ja yleisen alueen muodostamis
ta koskevia säännöksiä. Tällaisella asemakaa
va-alueella ei myöskään sovelleta 5 §:n 3 mo
mentin toimitusinsinööriä koskevia säännöksiä. 
Kunnanvaltuusto voi kuitenkin päättää, että 
tämän lain tontin ja yleisen alueen muodosta
mista koskevia säännöksiä sovelletaan myös 
edellä tarkoitetuilla asemakaava-alueilla, jol
loin myös 5 §:n 3 momentin toimitusinsinööriä 
koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi. 

294 § 
Tätä lakia on sovellettava myös niihin ennen 

tämän lain voimaantuloa aloitetuissa toimituk
sissa ratkaistaviin kysymyksiin, jotka otetaan 
tämän lain voimaantulon jälkeen käsiteltäviksi. 

Valitettaessa toimitusmiesten päätöksestä 
maaoikeuteen ja maaoikeuden päätöksestä kor
keimpaan oikeuteen määräytyvät muutoksen
hakuoikeus ja muutoksenhakumenettely sen 
lain mukaan, jonka mukaan valituksen alainen 
asia on toimituksessa ratkaistu. 

295 § 
Isojakoon alueella, jolla sitä ei ole toimitettu 

ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 
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296§ 
Maanmittaustoimiston, rakennuslautakun

nan tai kirjaamisviranomaisen käsiteltäväksi 
saatettu asia, joka tämän lain mukaan kuuluu 
muun viranomaisen käsiteltäväksi ja jota ei ole 
ratkaistu ennen tämän lain voimaantuloa, on 
siirrettävä tässä laissa tarkoitetulle viranomai
selle. 

297 § 
Milloin laissa tai asetuksessa on viitattu 

lainkohtaan, jonka sijaan on tullut tämän lain 
säännös, on sovellettava viimeksi mainittua 
säännöstä. 

Mitä muussa lainsäädännössä on säädetty 
jakolain tai kaavoitusalueiden jakolain mukai
sesta toimituksesta, koskee tämän lain voi
maantulon jälkeen tämän lain mukaista vastaa
vaa toimitusta. 
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3. 

Laki 
yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62), 38 a §:n 3 

momentti, 56 §:n 2 momentti ja 86 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 38 a §:n 3 momentti ja 56 §:n 2 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1975 

annetussa laissa (521/75), 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 28 §:n 2 momentti, 33 §:n 1 momentti, 37 §, 38 §:n 1 momentin 3 

kohta ja 2 momentti, 38 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 38 d §, 40 §:n 1 momentti, 42 
ja 43 §, 44 §:n 3 momentti, 48 §:n 1 momentin 1 kohta, 51 ja 51 a §,52 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta 
ja 4 momentti, 64 §:n 2 momentin 1, 2 ja 6 kohta, 67 §:n 7 kohta, 11 luvun otsikko, 84 §:n 1 
momentti sekä 85, 99 a, 104, 104 a ja 107 a §, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 38 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 38 d §, 
64 §:n 2 momentin 6 kohta, 84 §:n 1 momentti ja 85 § mainitussa 4 päivänä heinäkuuta 1975 
annetussa laissa, 38 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa 
laissa (498/82), 40 §:n 1 momentti sekä 42, 43, 99 a ja 107 a § 30 päivänä maaliskuuta 1994 
annetussa laissa (243/94), 51 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 4 päivänä 
heinäkuuta 1975 annetulla lailla, 51 a§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 14 päivänä 
lokakuuta 1977 annetulla lailla (728/77), 52 §:n 4 momentti ja 67 §:n 7 kohta viimeksi mainitussa 
laissa sekä 104 ja 104 a § muutettuina 26 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla (1019/93), sekä 

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 
9 aja 9 b §, 10 §:ään uusi 2---4 momentti, lakiin uusi 33 a §ja 52 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 
se on osittain muutettuna mainitulla 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla, uusi 1 a kohta, 
84 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 
seuraavasti: 

3§ 

Tätä lakia on sovellettava myös asemakaa
va-, rakennuskaava- ja rantakaava-alueilla, ei 
kuitenkaan kiinteistönmuodostamislain ( 1 ) 
154 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettuun 
rasitteeseen. Lain soveltaminen lakkaa, kun tie 
tai tienosa taikka sellainen liikenneväylä, jolle 
sen liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, luovute
taan katuna tai rakennuskaavatienä yleiseen 
käyttöön niin kuin siitä erikseen säädetään tai 
määrätään. Päätöksessä, jossa katu tai kaavatie 
hyväksytään tarkoitukseensa, on määrättävä, 
mihin teihin tai tienosiin tämän lain soveltami
nen vastaavasti lakkaa. 

9§ 

Jos olosuhteiden muuttumisen johdosta lii
kenne kiinteistölle on tarkoituksenmukaisem-

min järJestettävissä toisen ennestään olevan 
tien kautta, voidaan kiinteistölle 1 momentissa 
säädetyin edellytyksin antaa tieoikeus tällaiseen 
tiehen ja sille aikaisemmin annettu tieoikeus 
samalla lakkauttaa. Näistä asioista päätetään 
tietoimituksessa. 

9a§ 
Milloin tieosakkaan tienkäyttö on muuttu

nut siten, että siitä aiheutuu kiinteistölle, jonka 
alueella tie on, tai toiselle tieosakkaalle koh
tuutonta haittaa, voidaan tieosakkaan kiinteis
tölle kuuluva tieoikeus lakkauttaa, jos tämän 
oikeuden sijaan samalla annetaan 8 §:n 1 mo
mentissa tai 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
tieoikeus. 

Jos kohtuutonta haittaa ei voida poistaa 1 
momentissa tarkoitetuin järjestelyin ja jos tie
oikeus on välttämätön haittaa aiheuttavan 
osakkaan kiinteistön tarkoituksenmukaiselle 
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käyttämiselle, on hänen korvattava tien käy
tössä tapahtuneesta muutoksesta johtuva lisä
haitta. 

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut asiat 
ratkaistaan tietoimituksessa. 

9 b§ 
Jos 8 tai 9 §:ssä tarkoitetun tieoikeuden 

perustamista pysyvänä ei olosuhteiden odotet
tavissa olevan muuttumisen vuoksi tai muusta 
erityisestä syystä ole pidettävä tarkoituksenmu
kaisena, voidaan tieoikeus perustaa määräai
kaisena. Tällöin on määrättävä se ajankohta 
tai tapahtuma, johon saakka määräaikainen 
tieoikeus on voimassa. 

10 § 

Milloin olosuhteet ovat muuttuneet niin, että 
1 momentissa tarkoitettuun oikeuteen perustu
va tien käyttö olisi tarkoituksenmukaisemmin 
järjestettävissä toisen ennestään olevan tien 
kautta, voidaan oikeuden haltijalle sanotussa 
momentissa säädetyin edellytyksin antaa oikeus 
tämän tien käyttämiseen ja hänelle ennestään 
kuuluva oikeus samalla lakkauttaa. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettuun oikeu
teen perustuva tien käyttö on muuttunut siten, 
että siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa kiinteis
tölle, jonka alueella tie on, tai tieosakkaalle, 
voidaan oikeus lakkauttaa, jos oikeuden sijaan 
samalla annetaan vastaavanlainen oikeus toi
seen ennestään olevaan tiehen. Jollei kohtuu
tonta haittaa voida tällä tavoin poistaa ja jos 
tien käyttö on liikenteen tai muun elinkeinon 
harjoittamista varten edelleen välttämätöntä, 
on elinkeinon harjoittajan korvattava tien käyt
tämisessä tapahtuneesta muutoksesta johtuva 
lisähaitta. 

Edellä 2 ja 3 momentissa mainitut asiat 
ratkaistaan tietoimituksessa. 

28 § 

Jos tietä ei enää tarvita kiinteistöä varten sen 
johdosta, että kiinteistölle on saatu muu kul
kuyhteys tai olosuhteissa muutoin on tapahtu
nut olennainen muutos, voi tieosakas vaatia, 
että hänen kiinteistölleen kuuluva tieoikeus 
lakkautetaan ja hänet vapautetaan tienpitovel
vollisuudesta. Tieoikeuden lakkauttaminen ja 
tienpitovelvollisuudesta vapauttaminen ratkais
taan tietoimituksessa taikka tielautakunnan tai 
tieosakkaiden muodostaessa tiekunnan, tämän 

päätöksellä sen mukaan kuin jäljempänä sää
detään. Mitä edellä tässä momentissa sääde
tään tieoikeuden lakkauttamisesta ja tienpito
velvollisuudesta vapauttamisesta, koskee sovel
tuvin osin myös 10 §:n 1 momentissa tarkoite
tun oikeuden lakkauttamista. 

33 § 
Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, hai

tasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin 
perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteis
tön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 §:ssä tar
koitetun oikeuden haltijalle, suoritetaan kor
vaus. 

33 a § 
Jos kaikki asianosaiset, joita korvaus koskee, 

sopivat sen määräämisessä noudatettavista pe
rusteista taikka korvauksen määrästä, suoritta
mistavasta ja -ajasta, on sopimusta noudatet
tava, jollei se ole jonkun asianosaisen kannalta 
kohtuutonta. 

Korvaukset, jotka johtuvat 9 §:n 2 momen
tissa tai 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, maksaa se, joka on vaatinut 
toimenpiteen suorittamista. Jos muullekin 
asianosaiselle aiheutuu toimenpiteestä ilmeistä 
hyötyä, voidaan hänet velvoittaa osallistumaan 
korvauksiin saamansa hyödyn mukaan. 

Korvaukset, jotka johtuvat 9 a §:n 1 momen
tissa tai 10 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
uuden oikeuden antamisesta, maksaa se, jonka 
tienkäytön vuoksi toimenpiteen suorittaminen 
on ollut tarpeen. Erityisestä syystä voidaan 
myös muu asianosainen määrätä osallistumaan 
korvausten suorittamiseen. 

37 § 
Kertakaikkineo korvaus on, jollei sitä mää

rättäessä ole toisin päätetty, maksettava kol
men kuukauden kuluessa toimituksen lopetta
mispäivästä lukien. 

Jos korvauksen maksuaika on määrätty kol
mea kuukautta pitemmäksi toimituksen lopet
tamispäivästä lukien, on korvaukselle suoritet
tava kuuden prosentin vuotuinen korko siitä 
päivästä lukien, kun kolme kuukautta on ku
lunut toimituksen lopettamisesta. Jollei kor
vausta makseta määräajassa, on maksamatta 
olevalle korvaukselle suoritettava korkolain 
(633/82) mukaista viivästyskorkoa. 

Jos korvauksen määrää sen suorittamisen 
jälkeen alennetaan, on liikaa maksettu määrä 
sille maksettuine korkoineen palautettava mak-
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sajalle sekä suoritettava palautettavalle pääo
malle kuuden prosentin vuotuinen korko kor
vauksen maksaruispäivästä lukien. 

38 § 
Tietoimituksessa on muun muassa: 

3) päätettävä 9 §:n 2 momentissa, 9 a §:ssä, 
lO§:n 2 ja 3 momentissa sekä 12 ja 13 §:ssä 
tarkoitetuista asioista; 

Jos tietoimitus on tullut vireille 1 momentin 
jonkin kohdan perusteella, voidaan toimituk
sessa ratkaista myös muut kyseistä tietä kos
kevat, tietoimituksessa ratkaistavat asiat. 

38 a § 
Toimitusmiehet voivat tietoimituksessa ilman 

eri määräystä suorittaa: 
1) kiinteistönmäärityksen, milloin toimenpi

de on tarpeen tiealueen määrittämiseksi tai 
muun tässä laissa tarkoitetun toimenpiteen 
suorittamiseksi; 

Tilusvaihto ja alueen siirtäminen tai liittämi
nen kiinteistöön saadaan suorittaa, jos hakija 
tai asianomaisen alueen omistaja sitä vaatii. 
Edellytyksenä on, ettei toimenpiteestä aiheudu 
kenellekään sanottavaa haittaa. Muutoin sano
tusta toimenpiteistä on soveltuvin osin voimas
sa, mitä kiinteistönmuodostamislain 59, 65 ja 
66 §:ssä säädetään. 

38 d § 
Milloin entinen kylätie, joka 105 §:n 1 mo

mentin nojalla on yksityinen tie, on merkitty 
pakkolunastusyksikkönä kiinteistörekisteriin, 
voidaan sellainen tie tai sen osa 84 §:n 1 
momentissa säädetyin edellytyksin lakkauttaa 
ja tiealue liittää korvausta vastaan kiinteistöön, 
johon sen katsotaan parhaiten sopivan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tie voidaan 
siirtää toiseen paikkaan. Siirtämiseen sovelle
taan, mitä 38 b §:ssä säädetään. Siirtämisen 
johdosta käytöstä pois jäävä tiealue liitetään 
siihen kiinteistöön, jonka alueelle tie siirretään. 

Tiealueen liittämisestä kiinteistöön on voi
massa, mitä siitä kiinteistönmuodostamislain 
41 §:ssä säädetään. 

40§ 
Tietoimituksen toimitusinsinöörinä voi olla 

19 340791J 

kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu diplomi-insinööri tai saman lain 
5 §:n 2 momentissa tarkoitettu insinööri tai 
teknikko. Toimituksen suorittaa toimitusinsi
nööri kahden uskotun miehen taikka kahden 
tielautakunnan jäsenen avulla. Jos asianosaiset 
ovat sopineet tienpitoa tai tien lakkauttamista 
koskevista kysymyksistä, voidaan toimitus suo
rittaa ilman uskottuja miehiä taikka tielauta
kunnan jäseniä. 

42 § 
Toimitusmiehet voivat, milloin he katsovat 

sen tarpeelliseksi, kutsua asiantuntijan avusta
maan määrättyjen kysymysten käsittelyä toimi
tuksessa. Tällöin on noudatettava, mitä asian
tuntijoista ja heille suoritettavista palkkioista 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 

43 § 
Tietoimituksen tiedottamiseen sovelletaan, 

mitä kiinteistönmuodostamislain 168-
171 §:ssä säädetään. 

44 § 

Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on, mi
käli mahdollista, tehtävä vähintään 10 päivää 
ennen ilmoituksessa mainitun asian käsittelyä 
toimituksessa. 

48 § 
Tietoimituksessa on asian laadun mukaan ja 

huomioon ottaen 49 §:n säännökset ratkaistava 
seuraavat asiat: 

1) saadaanko kiinteistön alueen kautta tois
ta kiinteistöä varten tehdä tie sekä onko 
perustettava tai lakkautettava tieoikeus ennes
tään olevaan tiehen; 

51§ 
Mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta 

johdu, on menettelystä tietoimituksessa sekä 
toimituksen kustannuksista ja niiden periruises
tä soveltuvin osin voimassa, mitä niistä kiin
teistötoimitusten osalta säädetään. 

Muutoksenhausta tietoimituksessa annet
tuun päätökseen tai suoritettuun toimenpitee-



146 1994 vp- HE 227 

seen on voimassa, mitä kiinteistötoimituksesta 
valittamisesta säädetään. Ennen toimituksen 
lopettamista asianosainen saa kuitenkin hakea 
muutosta vain sellaiseen päätökseen, joka kos
kee estemuistutuksen hylkäämistä. 

51 a § 
Maanmittaustoimisto pitää rekisteriä niistä 

yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoi
tamista varten on perustettu tiekunta (yksityis
tierekisten). Rekisteriin merkitään seuraavat 
tiedot: 

1) tiekunnan nimi ja kunta, jonka alueella 
tie sijaitsee; 

2) toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheen
johtajan nimi ja osoitetiedot; 

3) 12 tai 13 §:ssä tarkoitettu oikeus ja kiin
teistö, jota oikeus rasittaa, samoin kuin tieto 
siitä, kuuluuko oikeus tieosakkaille yhteisesti 
vai jollekin heistä; 

4) tien tai tienosan liittäminen tiekunnan 
tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin kah
den tai useamman tiekunnan yhdistäminen 
taikka tiekunnan jakaminen tai lakkauttami
nen; sekä 

5) tiekunnan tien tai sen osan lakkauttami
nen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua rekisteriä 
koskevien ohjeiden antaminen kuuluu maan
mittauslaitoksen keskushallinnolle. 

Maanmittaustoimiston on pyynnöstä annet
tava otteita 1 momentissa tarkoitetusta rekis
teristä. 

52§ 
Milloin kysymys on ennestään olevasta ties

tä, on kunnan tielautakunnan, jolleivät asian
osaiset ole heidän määrättävissään olevasta 
asiasta voineet sopia tai jollei asiaa 48 §:n 
mukaan tai muutoin tämän lain nojalla ole 
ratkaistava tietoimituksessa, päätettävä jäljem
pänä mainituista asioista: 

1) tämän lain 9 §:n 1 momentissa ja 10 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen oikeuksien myöntä
misestä ja 17 §:n 2 momentin edellyttämistä 
toimenpiteistä; 

1 a) 28 §:n 2 momentissa tarkoitettujen oike
uksien lakkauttamisesta ja siitä johtuvasta tien
pitovelvollisuudesta vapauttamisesta; 

4) tieyksikköjen vahvistamisesta 23 §:n mu
kaan, jos tielautakunta on 9 §:n 1 momentin tai 
10 §:n 1 momentin nojalla myöntänyt oikeuden 
tiehen taikka jollei tieyksikköjä tai niitä vas-

taavia suhdelukuja muutoin ole ennestään vah
vistettu tai tiekunnan päätöksellä 64 §:n mu
kaan määrätty; 

Tielautakunnan on ilmoitettava maanmitta
ustoimistolle 51 a §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 
kohdassa tarkoitetut tiedot, milloin tielauta
kunta on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, 
joka on saanut lainvoiman. Jos tiekunnan 
kokouksen 67 §:n 7 kohdassa tarkoitettua asiaa 
koskeva päätös on saatettu tielautakunnan 
ratkaistavaksi, on tielautakunnan asiassa anta
mastaan lainvoimaisesta päätöksestä ilmoitet
tava maanmittaustoimistolle. Tielautakunnan 
on ilmoittaessaan maanmittaustoimistolle 1 
momentin 7 kohdassa tarkoitetusta päätökses
tään liitettävä mukaan päätöksessä tarkoitettua 
tietä osoittava kartta. 

64§ 

Tiekunnan kokouksessa on erityisesti päätet
tävä: 

1) tieoikeuden antamisesta 9 §:n 1 momentin 
mukaisesti tai oikeuden myöntämisestä elinkei
non harjoittajalle käyttää tietä 10 §:n 1 momen
tin mukaisesti sekä 28 §:n 2 momentissa tarkoi
tettujen oikeuksien lakkauttamisesta ja siitä 
johtuvasta tienpitovelvollisuudesta vapauttami
sesta; 

2) tieyksikköjen ja kuljetusmaksujen mää
räämisestä ja muuttamisesta 26 §:n, 28 §:n 1 
momentin sekä 29 ja 30 §:n mukaisesti; 

6) tieoikeuden sekä 12 ja 13 §:ssä tarkoitet
tujen oikeuksien hankkimisesta ja tietoimituk
sen hakemisesta muutoinkin samoin myös 
103 a §:n 1 momentissa tarkoitetun määräyksen 
pyytämisestä ja kiinteistönmuodostamislain 
103 §:n 2 momentissa tarkoitetun rajankäynnin 
hakemisesta, milloin se on tienpitoa varten 
tarpeen, sekä kaikista edellä tarkoitetuista toi
menpiteistä aiheutuvien kustannusten suoritta
misesta ja, milloin syytä on, tienpitoa koske
vien ohjeiden antamisesta toimitsijamiehelle tai 
hoito kunnalle; 

67 § 
Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä 

on: 

7) ilmoittaa maanmittaustoimistolle 51 a §:n 
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1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
milloin tiekunta on tehnyt kokouksessaan asiaa 
koskevan päätöksen; 

11 luku 

Tien ja tiehen liittyvien oikeuksien 
lakkauttaminen 

84 § 
Tie tai sen osa voidaan lakkauttaa, jos 

olosuhteet ovat niin muuttuneet, että tietä tai 
sen osaa varten tarpeellista aluetta ei 8 §:n 1 
momentin säännösten nojalla enää voitaisi saa
da eikä tie tai sen osa ole kenellekään tieosak
kaalle välttämätön, tai jos tie tai sen osa on 
käynyt tarpeettomaksi. Oikeus hakea tien tai 
sen osan lakkauttamista on tiekunnalla tai, 
jollei tiekuntaa ole perustettu, kullakin tieosak
kaana sekä sen kiinteistön omistajalla, jonka 
alueella tie tai tien lakkautettava osa on. 
Lakkauttamisesta päätetään tietoimituksessa 
noudattamalla soveltuvin osin 5 luvun sään
nöksiä. 

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa 
säädetään oikeudesta hakea tien lakkauttamis
ta, saadaan sellainen tie, jonka korvaa toinen 
tie, lakkauttaa toimitusmiesten aloitteesta 
muusta syystä vireillä olevan tietoimituksen 
yhteydessä, jos 1 momentissa säädetyt lakkaut
tamisen edellytykset muutoin täyttyvät. 

85 § 
Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut oikeudet ja 

tässä laissa tarkoitettu muu kuin pysyvä käyt
töoikeus tiehen tai muuhun alueeseen voidaan 
lakkauttaa sekä 14 §:n 1 momentin mukainen 
etuoikeus voidaan poistaa, jos olosuhteet ovat 
niin muuttuneet, ettei edellytyksiä oikeuden 
perustamiseen tai etuoikeuden antamiseen enää 
olisi olemassa, eikä oikeus tai etuoikeus ole 
tieosakkaalle välttämätön. Menettelystä ja va
hinkojen ja haittojen korvaamisesta on sovel-

tuvin osin voimassa, mitä 84 §:n 1--3 momen
tissa säädetään. 

99 a § 
Jos tilojen yhteiseen alueeseen perustetaan 

tieoikeus, sovelletaan tästä suoritettavaan kor
vaukseen samoin kuin muuhun tämän lain 
mukaan yhteisen alueen osakkaille suoritetta
vaan korvaukseen, mitä kiinteistönmuodosta
mislain 206 §:ssä säädetään. 

104 § 
Maaoikeuteen tämän lain mukaan saatetun 

jutun käsittelystä on vastaavasti voimassa, mitä 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään asioi
den käsittelystä. Jos tielautakunnan päätökseen 
on haettu muutosta, tielautakunnan on maa
oikeuden pyynnöstä toimitettava maaoikeudel
le jäljennökset asiaa tielautakunnassa käsitel
täessä kertyneistä asiakirjoista. Tarvittaessa 
maaoikeus voi ennen muutoksenhakemuksen 
käsittelemistä kehottaa tiekuntaa toimittamaan 
maaoikeudelle tielautakunnan lausunnon muu
toksenhaun johdosta. Maaoikeus voi tarvitta
essa kutsua tielautakunnan puheenjohtajan tai 
hänen määräämänsä lautakunnan jäsenen tai 
virkamiehen kuultavaksi maaoikeuden pää
käsittelyssä käsiteltäessä valitusta tielautakun
nan päätöksestä. Hänen oikeudestaan saada 
palkkiota sekä matkakulujen korvausta ja päi
värahaa on voimassa, mitä maaoikeuden lau
tamiehen osalta säädetään. 

104 a § 
Haettaessa muutosta maaoikeuden tämän 

lain nojalla antamaan ratkaisuun noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta kiinteis
tönmuodostamislaissa säädetään. 

107 a § 
Mitä 38 aja 38 d §:ssä säädetään kiinteistös

tä, sovelletaan myös yhteiseen alueeseen. Tässä 
laissa tarkoitetut oikeudet voidaan perustaa 
kohdistumaan myös yhteiseen alueeseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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4. 
Laki 

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 

1977 annetun lain ( 603/77) 14 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §, 23 §:n 2 momentti, 49 a § ja sen edellä 
oleva väliotsikko, 81 §:n 1 momentti, 83 §, 89 §:n 1 ja 4 momentti sekä 91 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 49 a § 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (709/93) sekä 
89 §:n 1 ja 4 momentti ja 91 § 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (1 017 /93), sekä 

lisätään lakiin siitä mainitulla 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla lailla kumotun 51 §:n tilalle 
uusi 51 § seuraavasti: 

14 § 
Uskotut miehet kutsuu toimitusinsinööri 

kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vali
tuista henkilöistä. Uskottuja miehiä kutsut
taessa on huolehdittava siitä, että uskottujen 
miesten kesken saadaan aikaan riittävä vuorot
telu. Samassa lunastustoimituksessa mahdolli
suuksien mukaan toimivat kuitenkin samat 
uskotut miehet. Uskotuista miehistä on muu
toin voimassa, mitä kiinteistönmuodostamis-
laissa ( 1 ) uskotuista miehistä säädetään. 

16 § 
Jollei tämän lain säännöksistä johdu muuta, 

on tiedottamisesta ja muusta menettelystä toi
mituksessa on soveltuvin kohdin voimassa, 
mitä kiinteistönmuodostamislaissa kiinteistö
toimituksesta säädetään. 

17 § 
Lunastustoimikunnan jäsenten esteellisyydes

tä ja päätöksenteosta lunastustoimikunnassa 
on voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislais
sa toimitusmiesten esteellisyydestä ja päätök
senteosta säädetään. 

23 § 

Tässä tarkoitettuun tilusjärjestelyyn ei vaadi
ta omistajan eikä sen suostumusta, jolla on 
kiinteistöön panttioikeus tai erityinen oikeus. 
Mikäli asianosaiset siihen suostuvat, lunastus
toimituksessa voidaan suorittaa muitakin kuin 
1 momentissa tarkoitettuja tilusvaihtoja ja 
alueen siirtämisiä, jos ne ovat tarpeen lunas
tuksen vuoksi tarpeellisen ja tarkoituksenmu
kaisen tilusjärjestelyn aikaansaamiseksi. Järjes
telyn alaiseksi joutunut alue vapautuu siihen 
kohdistuneesta panttioikeudesta ja, jos järjeste-

lyssä ei toisin määrätä, myös muusta sitä 
rasittaneesta oikeudesta. 

Lunastusyksiköiden muodostaminen 

49 a§ 
Tämän lain mukaan omistusoikeudella lu

nastettu alue muodostetaan yhdeksi tai useam
maksi lunastusyksiköksi siten, että eri käyttö
tarkoitusta varten lunastetut alueet muodoste
taan eri yksiköiksi. Lunastusyksiköt voidaan 
muodostaa toisinkin, jos lunastuksen hakija 
sitä pyytää tai se on muutoin tarkoituksenmu
kaista eikä kiinteistöjärjestelmän selkeys vaa
rannu. Lunastajan suostumuksella lunastettu 
alue voidaan liittää hänen ennestään omista
maansa samaa tarkoitusta palvelevaan pakko
lunastusyksikköön. Eri kuntiin kuuluvia alueita 
ei saa sisällyttää samaan pakkolunastusyksik
köön. 

Jos lunastaminen tapahtuu rakennuslain no
jalla, voidaan lunastettu alue Junastajan pyyn
nöstä muodostaa muuksi kiinteistöksi kuin 
lunastusyksiköksi. Milloin lunastuksen kohtee
na olevalla alueella on suoritettu tontinmittaus 
tai yleisen alueen mittaus, merkitään lunastettu 
alue kuitenkin tonttina tai yleisenä alueena 
kiinteistörekisteriin, jos merkitsemisen edelly
tykset ovat olemassa, noudattaen, mitä siitä 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 

51 § 
Toimitusinsinöörin on valitusajan päätyttyä 

ja viimeistään 60 päivän kuluessa lunastuspää
töksen julistamisesta lähetettävä asiakirjat ja 
kartat toimituksen kiinteistönmuodostamislain 
192 §:n mukaista tarkastamista ja kiinteistöre
kisteriin merkitsemistä varten kiinteistörekiste-
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rin pitäjälle. Erityisistä syistä kiinteistörekiste
rin pitäjä voi pyynnöstä pidentää sanottua 
aikaa. 

81 § 
Lunastustoimituksen ja ennakkohaltuunoton 

toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset on 
hakijan maksettava ja tällöin on sovellettava 
kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimi
tusmaksusta annetun lain ( 1 ) säännöksiä. 
Kustannukset 71 §:ssä ja 75 §:n 2 momentissa 
sekä 72 §:n 3 momentissa tarkoitetun erillisen 
toimituksen pitämisestä on kuitenkin määrät
tävä vaatimuksen esittäjän maksettaviksi, mi
käli vaatimus on esitetty ilmeisen aiheettomasti. 

83 § 
Uskotun miehen palkkiosta ja kustannusten 

korvaamisesta on voimassa, mitä kiinteistötoi
mitusten osalta erikseen säädetään. 

5. 

89 § 
Lunastustoimituksessa tehtyyn päätökseen 

voidaan hakea muutosta valittamalla maa
oikeuteen kiinteistönmuodostamislaissa sääde
tyssä järjestyksessä. 

Valitusasiaa maaoikeudessa käsiteltäessä on 
soveltuvin osin noudatettava kiinteistönmuo
dostamislain säännöksiä. 

91 § 
Haettaessa muutosta maaoikeuden tämän 

lain nojalla antamaan ratkaisuun noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta sääde
tään kiinteistönmuodostamislaissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
kunnan kiinteistöinsinööristä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Kunnassa, jonka alueeseen kuuluu asema

kaava-aluetta, tulee olla kiinteistöinsinööri. 
Kiinteistöinsinööri voi olla myös muussa kun
nassa. 

Kiinteistöinsinööri voi olla sivutoiminen. 
Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla 
yhteinen kiinteistöinsinööri. 

Kunta ja asianomainen maanmittauslaitok
sen toimintayksikkö voivat sopia, että toimin
tayksikön palveluksessa oleva toimihenkiö, jo
ka täyttää kiinteistöinsinöörille säädetyt kelpoi
suusehdot, voidaan suostumuksensa perusteella 
valita hoitamaan kunnan kiinteistöinsinöörille 
kuuluvia tehtäviä oman toimensa ohella. Kun
ta voi myös antaa kiinteistöinsinöörin tehtävät 
toisen kunnan kiinteistöinsinöörin hoidettavak
si kuntien välillä tehtävällä sopimuksella. 

2 § 
Kiinteistöinsinöörin valitsee kunta. 
Kiinteistöinsinöörin kelpoisuusehtona on 

maanmittauksen koulutusohjelman mukainen 
tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkin
to. 

3 § 
Kiinteistöinsinöörin tehtävistä on voimassa, 

mitä niistä kiinteistönmuodostamislaissa ( 1 
), kiinteistörekisterilaissa (392/85) ja raken

nuslaissa (370/58) sekä niiden nojalla säädetään 
tai määrätään. 

4 § 
Kiinteistöinsinöörin ollessa estynyt suoritta

masta hänelle kuuluvaa tehtävää, rakennuslau
takunta voi antaa tehtävän toisen kunnan 
kiinteistöinsinöörin suoritettavaksi, jos asian
omainen kiinteistöinsinööri ja kunta antavat 
tähän suostumuksensa. 

5 § 
Kiinteistöinsinöörin suorittamasta tehtävästä 

tai toimenpiteestä kunnalle suoritettavasta kor
vauksesta säädetään erikseen. 
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6 § 
Maanmittauslaitoksen keskushallinto ohjaa 

kiinteistöinsinöörin tässä laissa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamista ja sillä on oikeus antaa 
tätä varten tarpeellisia kiinteistönmuodostami
seen liittyviä teknisiä ohjeita. 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
Henkilö, joka tämän lain voimaan tullessa 

6. 

on valittu kiinteistöinsinööriksi, katsotaan täs
sä laissa tarkoitetuksi kiinteistöinsinööriksi ja 
hän jatkaa kiinteistöinsinöörin tehtävien hoita
mista ilman eri toimenpiteitä. 

Mitä 1 §:ssä säädetään kunnan velvollisuu
desta valita kiinteistöinsinööri, ei koske kun
taa, jonka asemakaava-alueella kiinteistön 
muodostamisessa ei kiinteistönmuodostaruis
lain 293 §:n nojalla sovelleta tontin ja yleisen 
alueen muodostamista koskevia säännöksiä. 

Laki 
kiinteistötoimitusmaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Kiinteistötoimituksesta ja muusta kiinteis

tönmuodostamislain ( 1 ) mukaisesta toi
menpiteestä peritään kiinteistötoimitusmaksu 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Tämän lain mukaan peritään maksu myös 
muun lainsäädännön mukaisesta kiinteistön
muodostaruislain mukaiseen toimitukseen tai 
tehtävään verrattavasta toimituksesta tai tehtä
västä, joka kiinteistönmuodostamisviranomai
sen on pyynnöstä suoritettava, jollei jonkin 
toimituksen tai tehtävän osalta samalla mak
susta erikseen säädetä tai määrätä. 

2 § 
Kiinteistötoimitusmaksu peritään valtiolle, 

kun kiinteistötoimituksen on suorittanut maan
mittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies. 
Kunnan palveluksessa olevan virkamiehen suo
rittamasta kiinteistötoimituksesta peritään kiin
teistötoimitusmaksu kunnalle. 

3 § 
Kiinteistötoimitusmaksun määräämisen pe

rusteina otetaan huomioon: 
1) toimituksen suorittamiseen osallistuneiden 

eri henkilökuntaryhmien keskimääräisestä 
palkkauksesta aiheutuneet kustannukset toimi
tuksen suorittamiseen käytetyn työajan mu
kaan laskettuna (työaikakorvaus); ja 

2) maanmittaustoimistolle tai kunnalle ai
heutuneista muista kustannuksista asetuksessa 

tai 4 §:ssä tarkoitetussa kiinteistötoimitustak
sassa määrättävä osuus (yleiskustannuskor
vaus). 

Kiinteistötoimituksesta perittävä kiinteistö
toimitusmaksu voidaan toimituslajeittain koko
naan tai osaksi määrätä toimituksista aiheutu
vien keskimääräisten työaika- ja yleiskustan
nuskorvauksen perusteella (toimituskorvaus). 

Erityisestä syystä kiinteistötoimitusmaksu 
saadaan määrätä 1 momentissa säädettyjä 
maksuja alemmaksi. 

4§ 
Kunnan kiinteistörekisterin pitäjän määrää

mästä kiinteistötoimituksesta perittävä maksu 
tai sen laskentaperusteet samoin kuin kiinteis
tönmuodostamislain 229 §:ssä tarkoitetusta toi
menpiteestä perittävä maksu tai sen laskenta
perusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksu
taksassa, josta päättää kunnanvaltuusto. 
Muusta toimituksesta ja toimenpiteestä perit
tävän maksun tai sen laskentaperusteet määrää 
maa- ja metsätalousministeriö. 

5 § 
Jos toimituksessa on maksuvelvollisen toi

mesta tehty sellaisia tehtäviä, joiden suoritta
minen kuuluu maanmittaustoimistolle, alenne
taan toimituskorvausta vastaavalla osuudella. 

6 § 
Jos toimitus on otettu tuomioistuimen pää-
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töksen perusteella uudelleen käsiteltäväksi ja 
uudelleen käsitteleminen johtuu toimitusmies
ten menettelyssä tapahtuneesta virheestä taikka 
jos toimitusmiesten suorittama toimitus jäte
tään toimituspaikalla suoritetussa uudelleenkä
sittelyssä tai tuomioistuimen päätöksellä sik
seen, voidaan kiinteistötoimitusmaksu määrätä 
yksittäistapauksessa 3 §:ssä mainittujen perus
teiden mukaisesti määräytyvää maksua pie
nemmäksi tai jättää kokonaan määräämättä. 

Inarin, Enontekiön tai Utsjoen kunnassa 
sijaitsevalla kiinteistöllä suoritetusta toimituk
sesta määrättävää kiinteistötoimitusmaksua 
voidaan kartoituskustannusten osalta alentaa 
sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin sääde
tään. 

7 § 
Kiinteistönmuodostamislain 271 ja 272 §:ssä 

tarkoitetuista asiavirheen ja kirjoitusvirheen 
korjaamisesta johtuvista toimenpiteistä ei mää
rätä kiinteistötoimitusmaksua. 

Kiinteistötoimitusmaksua ei myöskään mää
rätä: 

1) valtion tarvetta varten suoritetusta kiin
teistötoimituksesta asetuksella säädettävissä ta
pauksissa. kun toimituksen on suorittanut val
tion maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva 
virkamies; 

2) uusjaosta siltä osin kuin siinä on tutkittu 
ja ratkaistu toimituksen edellytykset ja laajuus; 

3) toimituksista ja tehtävistä, joista aiheutu
vien kustannusten suorittamisesta valtion tai 
kunnan varoilla on erikseen säädetty; eikä 

4) toimituksessa tai kiinteistörekisteriin mer
kitsemisessä sattuneen virheen selvittelyä tai 
korjaamista tarkoittavasta toimituksesta. 

Milloin kustannus sen selvittämisestä, keiden 
maksettavaksi kiinteistötoimitusmaksu olisi 
ositeltava ja mikä olisi kunkin osuus, ilmeisesti 
nousisi valtiolle tai kunnalle tulevaa maksua 
suuremmaksi, ei kiinteistötoimitusmaksua mää
rätä. 

8§ 
Kiinteistö, jonka osalta kiinteistötoimitus

maksu on määrätty suoritettavaksi, on pantti
na kiinteistötoimitusmaksusta ja sille lasketta
vasta korosta niin kuin maakaaren ( 1 ) 20 
luvussa säädetään. 

9§ 
Kiinteistötoimitusmaksun määrää kiinteistö

toimituksen toimitusinsinööri. 

10 § 
Kiinteistötoimitusmaksu peritään valitusajan 

päätyttyä, jos toimituksesta ei ole valitettu. Jos 
toimituksesta on valitettu, peritään kiinteistö
toimitusmaksu sen jälkeen, kun valitus on 
lainvoimaisesti ratkaistu. 

Ennen lopullisen kiinteistötoimitusmaksun 
perimistä voidaan keskeneräisestä toimitukses
ta periä vuosittain tehtyjä töitä ja niistä aiheu
tuneita kustannuksia vastaava kiinteistötoimi
tusmaksun osamaksu. 

Toimituksen hakijalta ja muilta asianosaisil
ta voidaan periä kiinteistötoimitusmaksun en
nakkoa ja vaatia vakuus kiinteistötoimitusmak
sun suorittamisen vakuudeksi sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. 

II § 
Maanmittaustoimisto voi valtion osalta ja 

kunnan kiinteistörekisterin pitäjä kunnan osal
ta erityisen painavasta syystä myöntää luonnol
liselle henkilölle tai kuolinpesälle lykkäystä 
maksun suorittamisessa sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään. Maanmittaustoimiston tai 
kunnan kiinteistörekisterin pitäjän päätökseen 
ei saa hakea valittamalla muutosta. 

12 § 
Kiinteistötoimitusmaksu peritään yhdellä 

kertaa. Asetuksella voidaan säätää maksun 
perimisestä useampana eränä. Tämä ei kuiten
kaan koske kiinteistötoimitusmaksutaksan pe
rusteella määrättäviä maksuja. 

Jos kiinteistötoimitusmaksua ei suoriteta 
määräaikana, erääntyneelle määrälle on suori
tettava viivästyskorkoa 16 prosenttia vuodessa. 
Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voi
daan asetuksella säätää perittäväksi perimisku
luja. Asetuksella voidaan säätää myös viiväs
tyskoron ja perimiskulujen sijasta perittäväksi 
kiinteä viivästysmaksu sekä saamisen perimättä 
jä ttämisestä. 

13§ 
Kiinteistötoimitusmaksusta on voimassa, mi

tä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi
min annetussa laissa (367/61) säädetään julki
sista maksuista. Laissa tarkoitettu perustevali
tus tehdään maanmittauslaitoksen keskushal
linnolle, jos maksun saajana on valtio, ja 
lääninoikeudelle, jos maksun saajana on kunta. 

14 § 
Tarkemmat säännökset muista perintää kos-
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kevista seikoista ja muusta tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

15 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
Tällä lailla kumotaan maanmittausmaksusta 

2 päivänä toukokuuta 1972 annettu laki 
(320/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

16 § 
Ennen tämän lain voimaantuloa lopetettuun 

toimitukseen tai toimenpiteeseen sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
maanmittausmaksua koskevia säännöksiä ja 

7. 

niiden nojalla annettuja määräyksiä. Kaavoi
tusalueiden jakolain 137 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu taksa, joka on vahvistettu ennen 
tämän lain voimaantuloa, jää voimaan siksi, 
kunnes kunnanvaltuusto on päättänyt 3 §:n 2 
momentin mukaisesta kiinteistötoimitustaksas
ta. 

Tämän lain voimaan tullessa keskeneräisenä 
olevaa toimitusta tai tehtävää koskevan kiin
teistötoimitusmaksun määräämisessä ja perimi
sessä noudatetaan tämän lain säännöksiä. 
Maksualennuksiin sovelletaan kuitenkin, mitä 
niistä tämän lain voimaa tullessa on säädetty. 

17 § 
Mitä muualla laissa tai asetuksessa sääde

tään maanmittausmaksusta, koskee tämän lain 
voimaan tultua kiinteistötoimitusmaksua. 

Laki 
kiinteistörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/85) 2, 5 ja 6 §, 
näistä 5 § sellaisena kuin se on 30 päivänä maaliskuuta 1994 annetussa laissa (244/94), 

seuraavasti: 

2§ 
Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä: 
1) tilat; 
2) tontit; 
3) yleiset alueet; 
4) valtion metsämaat; 
5) valtion maalle perustetut luonnonsuojelu

lain (71 /23) mukaiset suojelualueet; 
6) lunastuksen perusteella erotetut alueet 

lukuun ottamatta yleisiä teitä; 
7) yleisiin tarpeisiin erotetut alueet; 
8) erilliset vesijätöt; sekä 
9) yleiset vedet. 
Muina rekisteriyksikköinä merkitään kiin

teistörekisteriin yhteiset alueet sekä yleisistä 
teistä annetun lain (243/54) mukaiset, omistus
tai käyttöoikeudella hallittavat tie- ja liitännäis
alueet samoin kuin vastaavin perustein ennen 
tammikuun 1 päivää 1958 lunastetut alueet, jos 
tietä edelleen käytetään yleisenä tienä. 

5§ 
Kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtivat 

maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot 
sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen kes
kushallinto määrää. Tonteista ja yleisistä alueis
ta kiinteistörekisteriä pitää kuitenkin rakennus
lautakunnan valvonnan alaisena kiinteistöinsi
nööri. Jos kunnassa on useita kiinteistöinsinöö
rejä, kunnan tulee määrätä, kenen heistä on 
toimittava kiinteistörekisterin pitäjänä. 

6§ 
Kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden 

kiinteistörekisteriin merkitsemisen edellytyksis
tä on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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8. 
Laki 

maaseutuelinkeinolain 38 ja 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 38 §:n 2 

momentti ja 43 §, . 
näistä 43 §sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä syyskuuta 1993 annetulla lailla 

(805/93), seuraavasti: 

38 § 

Maan käyttäminen 

Maatiloja varten voidaan myös perustaa 
yhteismetsä. Yhteismetsä on muodostettava 
kooltaan sekä tilusten sijainnin ja metsätalou
den harjoittamisen kannalta tarkoituksenmu
kaiseksi. Yhteismetsää perustettaessa voidaan 
liittää tiluksia yhden tai useamman kunnan 
alueelta. Yhteismetsään voidaan perustaa rasit
teita ja asettaa sille velvoitteita luonnonsuojelu
tai retkeilykäyttöä varten. Rasitteet perustetaan 
lopullisesti 43 §:ssä tarkoitetussa kiinteistö
toimituksessa ja merkitään sen jälkeen kiinteis
törekisteriin. Velvoitteet on sisällytettävä yh
teismetsän osakaskunnan toimintaa varten laa
dittavaan ohjesääntöön. Rasitteet ja velvoitteet 
on myös otettava huomioon yhteismetsän met
sätaloussuunnitelmaa laadittaessa. 

43 § 

Kiinteistötoimitukset 

Tämän lain täytäntöönpanaan liittyvä kiin
teistötoimitus suoritetaan sen mukaisesti kuin 
kiinteistönmuodostamislaissa ( 1 ) sääde
tään. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi kiinteis-

20 340791J 

tönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimitus
miesten esityksestä siirtää hallinnassaan olevaa 
omaisuutta käytettäväksi uusjaossa toimitus
miesten esittämällä tavalla tämän lain mukaan 
maansaantiin oikeutettujen tilojen koon suu
rentamiseksi ja jakoalueen tilussijoituksen pa
rantamiseksi. 

Ennen kuin uusjaossa päätetään lopullisesta 
jakoehdotuksesta, on 2 momentissa tarkoitetun 
omaisuuden suunnitellusta käyttämisestä pyy
dettävä maaseutuelinkeinopiirin lausunto ja va
rattava maaseutuelinkeinopiirille tilaisuus Juo
vutussopimusten tekemiseen tilakoon suurenta
miseen tarkoitetusta omaisuudesta. Muusta 2 
momentissa tarkoitetusta omaisuudesta määrä
tään uusjaossa suoritettavaksi tilikorvaus maa
ja metsätalousministeriölle. 

Tämän lain täytäntöönpanaan liittyvien kiin
teistötoimitusten toimituskustannukset suorit
taa hakija. Käytettäessä omaisuutta uusjaon 
yhteydessä toimituskustannusten suorittami
seen sovelletaan, mitä uusjaon osalta asiasta 
säädetään. Maaoikeuden istunnon kustannuk
set suoritetaan valtion varoista noudattaen 
kuitenkin, mitä kiinteistönmuodostamislain 
253 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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9. 
Laki 

kaivoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä syyskuuta 1965 annetun kaivoslain (503/65) 29 ja 35 § sekä 
muutetaan 27, 28 ja 30 § sekä 38 §:n 3 momentti ja 66 §:n 2 momentti, 
näistä 66 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa 

(1 020/93), seuraavasti: 

27 § 
Mikäli kaivospiirihakemus täyttää tässä lais

sa säädetyt edellytykset, kauppa- ja teollisuus
ministeriön on annettava päätös kaivospiirin 
määräämisestä. Päätös kaivospiirin määräämi
sestä on toimitettava asianomaiselle maanmit
taustoimistolle, jonka on viipymättä annettava 
toimitusmääräys kaivospiiritoimituksen suorit
tamiseksi. 

Valitus päätöksestä, joka koskee valtauskir
jan antamista, kaivospiirin määräämistä tai 
toimitusmääräystä kaivospiiritoimituksen suo
rittamiseksi, ei estä suorittamasta toimitusta, 
jos hakija sitä vaatii. Tarvittaessa kauppa- ja 
teollisuusministeriö voi asettaa määräajan kai
vospiiritoimituksen suorittamiselle. Toimitusta 
ei kuitenkaan saa lopettaa ennen kuin valitus 
on lopullisesti ratkaistu. 

28 § 
Toimitusinsinöörinä kaivospiiritoimituksessa 

on kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu diplomi-insinööri. Muutoin 
kaivospiiritoimituksen toimitusmiehiin sekä 
heidän päätöksentekoansa sovelletaan, mitä 
kiinteistönmuodostamislaissa ( 1 ) sääde
tään. 

30 § 
Kaivospiiritoimituksen tiedottamisesta on 

voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa 

säädetään kiinteistötoimituksen tiedottamises
ta. 

38 § 

Sitten kun pöytäkirja ja asiakirjat ovat sää
detyn ajan olleet yleisön nähtävinä, on toimi
tusinsinöörin viivytyksettä lähetettävä ne kaup
pa- ja teollisuusministeriölle. Kun kaivospiiri
toimitus on muulta kuin korvausta koskevalta 
osalta saanut lainvoiman, on kauppa- ja teol
lisuusministeriön tehtävä siitä merkintä kaivos
rekisteriin ja lähetettävä kiinteistörekisterin pi
täjälle ilmoitus merkintöjen tekemiseksi kiin
teistörekisteriin. T odistukseksi kaivosoikeudes
ta ja sen kaivosrekisteriin merkitseruisestä mi
nisteriön on annettava oikeuden haltijalle kai
voskirja. 

66 § 

Asian käsittelystä maaoikeudessa ja muutok
senhausta maaoikeuden päätökseen on soveltu
vin osin voimassa, mitä kiinteistötoimitusta 
koskevasta muutoksenhausta säädetään kiin
teistönmuodostamislaissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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10. 
Laki 

kalastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 45 §:n 1 momentti, 55 §ja 

117 §:n 3 momentti, 
näistä 45 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 

(1355/93), seuraavasti: 

45 § 
Rauhoituspiirin rajat voidaan selvittää kalas

tusalueen hakemuksesta suoritettavassa kiin
teistötoimituksessa. Toimituksen suorittaa toi
mitusinsinööri ilman uskottuja miehiä ja siihen 
on muuten sovellettava, mitä kiinteistönmuo
dostamislaissa ( 1 ) säädetään rajankäynnis
tä. Toimituksen kustannukset maksetaan kalas
tusalueen varoista. 

55 § 
Jolleivät osakkaiden vesialueosuudet ole tie

dossa tai jos niistä kalastuskunnan kokoukses
sa ilmenee erimielisyyttä, on maanmittaustoi
mistolta pyydettävä nämä osuudet osoittava 
luettelo. 

Jos maanmittaustoimistossa ei ole 1 momen
tissa mainittua luetteloa tai se on puutteellinen 

11. 

ja luettelon laatiminen tai täydentäminen edel
lyttää kiinteistönmuodostamislain 101 §:ssä tar
koitetun kiinteistönmäärityksen suorittamista, 
on kalastuskunnan luettelon saadakseen haet
tava mainittua toimitusta. Toimituksesta aiheu
tuviin toimituskustannuksiin sovelletaan, mitä 
kiinteistönmuodostamislain 212 §:n 2 momen
tissa säädetään. 

117 § 

Tässä laissa tarkoitetaan kylällä kiinteistön
muodostaruislain 2 §:n 7 kohdan mukaista ve
sioikeudellista kylää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
muinaismuistolain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä kesäkuuta 1963 annetun muinaismuistolain (295/63) 5 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 

5§ 
Jos kiinteä muinaisjäännös suoja-alueineen 

on määrätty kiinteistötoimituksessa tai lunas
tettu, on siinä määrättyjä rajoja noudatettava. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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12. 
Laki 

uusjakojen tukemisesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 4 ja 6 §, 
näistä 6 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä toukokuuta 1990 annetulla lailla 

( 450/90), seuraavasti: 

4§ 
Osakkaiden maksettavaksi tulevaa kiinteistö

toimitusmaksua voidaan 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuissa uusjaoissa alentaa enintään 50 
prosenttia. Edellä 3 §:n 3 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa voidaan kiinteistötoimitus
maksua alentaa enemmänkin tai jättää se ko
konaan perimättä. 

6§ 
Maa- ja metsätalousministeriö päättää uus-

13. 

jaon kustannuksista 3 §:n 2 ja 3 momentin 
mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jätettä
vän osan suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetusta 
kiinteistötoimitusmaksun alentamisesta tai pe
rimättä jättämisestä. Päätös voidaan tehdä jo 
ennen kuin kysymys jaon toimeenpanosta on 
lopullisesti ratkaistu. 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittaustoimisto. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annetun lain 4 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin 30 päivänä 

elokuuta 1963 annetun lain (433/63) 4 §:n 4 momentti seuraavasti: 

4 § 

Varojen myöntämisen edellytyksistä kiinteis-
tönmuodostamislain ( 1 ) 73 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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14. 
Laki 

yhteisaluelain 8 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä elokuuta 1989 annetun yhteisaluelain (758/89) 8 §:n 3 momentti ja 10 §:n 

2 momentti seuraavasti: 

8 § 

Jos osakas on luovuttanut kiinteistöönsä 
kuuluvan osuuden yhteiseen alueeseen tai yh
teiseen erityiseen etuuteen taikka osan sellaises
ta osuudesta, luovutuksensaaja saa hankkiman
sa osuuden perusteella osakkaan puhevallan 
osakaskunnan kokouksessa sen jälkeen kun 
osuus on kiinteistötoimituksessa siirretty tai 
määrätty hänen omistamaansa kiinteistöön 
kuuluvaksi taikka kun osuus on muodostettu 
tilaksi. 

15. 

10 § 

Jos osakas ei itse halua huolehtia järjestäy
tymättömän osakaskunnan kokouksen koolle 
kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, hän 
voi pyytää maanmittaustoimistoa määräämään 
toimiston palveluksessa olevan diplomi-insi
nöörin, jonka tehtävänä on kiinteistötoimitus
ten suorittaminen, huolehtimaan kokouksen 
koolle kutsumisesta ja järjestämisestä osakkaan 
ilmoittamalla tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
''esistöhankkeiden johdosta suoritetta\ista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 20 päivänä toukokuuta 

1988 annetun lain ( 45l/88) 6, 8 ja 19 § sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 3-5 kohta ja 3 momentti, 3 §, 4 §:n 2 momentti, 7 §, 9 §:n 1 

momentti, 10 §, 12 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 ja 3 momentti, 18 §, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 2 
momentti, 22 §, 23 §:n 2 momentti ja 24 § seuraavasti: 

2§ 
Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelyssä voi

daan: 

3) yhteinen alue tai sen osa lunastaa ja siirtää 
kiinteistöön; 

4) suorittaa vesijätön jako, erillisen vesijätön 
tilaksimuodostaminen sekä vesijätön lunasta
minen; 

5) perustaa, siirtää ja poistaa kiinteistönmuo
dostamislain ( 1 ) mukainen rasite; ja 

Tilusjärjestelyssä saadaan lisäksi suorittaa 

sellaisia kiinteistönmuodostamislain mukaisia 
toimenpiteitä, joita rekisterilaitoksen ja kiin
teistöjärjestelmän selvyys edellyttää. 

3 § 
Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestelytoi

mituksessa, josta on, jollei tästä laista muuta 
johdu, soveltuvin kohdin voimassa, mitä kiin
teistönmuodostamislaissa uusjaosta säädetään. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan 
2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittuihin 
toimenpiteisiin, mitä kiinteistönmuodostaruis
laissa menettelystä niissä säädetään, sekä yksi-
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tyisten teiden järjestelyyn, mitä menettelystä 
tietoimituksessa yksityisistä teistä annetussa 
laissa (358/62) säädetään. 

4 § 

Saatuaan vesilain 21 luvun 8 a §:ssä tarkoi
tetut päätösasiakirjat maanmittaustoimiston 
on, mikäli tilusjärjestelyn suorittaminen saattaa 
olla tarpeellista, annettava määräys tilusjärjes
telytoimituksen suorittamisesta. Vesilain 19 lu
vun 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen asia
kirjojen tultua maanmittaustoimistolle on 
maanmittaustoimiston annettava määräys tilus
järjestelytoimituksesta, jollei ilmeistä estettä 
toimituksen suorittamiselle ole. 

7 § 
Alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen saa

daan suorittaa, jollei vastaavaa parannusta 
tilussijoitukseen saada aikaan tilusvaihdolla. 
Jos luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön 
omistajat sopivat, saadaan alueen siirtäminen 
kuitenkin toteuttaa tilusvaihdon sijasta. Mikäli 
kiinteistöt kuuluvat eri omistajille, siirrettäväs
tä alueesta on vastaanottavan kiinteistön omis
tajan maksettava luovuttavan kiinteistön omis
tajalle täysi korvaus. 

9 § 
Rasitteen perustamisen, siirtämisen ja pois

tamisen edellytyksistä on voimassa, mitä niistä 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. Rasite 
voidaan kuitenkin perustaa, vaikka asianosai
set eivät siitä sovi. 

10 § 
Siltä osin kuin 7 ja 9 §:ssä ei toisin säädetä, 

on 2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittu
jen toimenpiteiden suorittamisen edellytyksiin 
sovellettava, mitä niistä kiinteistönmuodosta
mislaissa säädetään. Toimenpiteiden suoritta
minen ei kuitenkaan edellytä kiinteistön omis
tajan suostumusta. 

12 § 
Tilusjärjestelyn yhteydessä voidaan suorittaa 

määräalan lohkominen ja rajankäynti ilman eri 
määräystä noudattaen, mitä niiden suorittami
sesta kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 
Lohkomisen suorittaminen ei kuitenkaan saa 

sanottavasti viivästyttää tilusjärjestelyn toimit
tamista. 

17 § 
Alue, joka järjestelytoimituksessa siirretään 

kiinteistöstä toiseen, vapautuu siihen kohdistu
vista panttioikeuksista. Vastaanottavaa kiin
teistöä rasittavat panttioikeudet kohdistuvat 
tilusjärjestelyn saatua lainvoiman myös kiin
teistöön siirrettyyn alueeseen. 

Jollei korvausta määrätä talletettavaksi, on 
korvauksen maksamisesta voimassa, mitä siitä 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 

18 § 
Tilusjärjestelyn suorittaminen ei edellytä 

nautintaoikeuden haltijan eikä vuokra-, nautin
ta- tai muun niihin verrattavan käyttöoikeuden 
haltijan suostumusta. Jos järjestelytoimenpiteen 
johdosta alueen omistaja vaihtuu, järjestetään 
alueen käyttöoikeuden haltijan asema noudat
taen, mitä kiinteistönmuodostamislaissa sääde
tään. 

20 § 
Tilusjärjestelyn toimituskustannukset on 

asianosaisten suoritettava sen mukaan kuin he 
siitä sopivat. Jolleivät asianosaiset sovi toimi
tuskustannusten suorittamisesta, on toimitus
kustannukset määrättävä asianosaisten suori
tettaviksi kunkin tilusjärjestelystä saaman hyö
dyn mukaan. Muutoin toimituskustannuksiin 
ja niiden suorittamiseen sekä korvauksiin on 
sovellettava, mitä niistä kiinteistönmuodosta
mislaissa säädetään, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 

21 § 

Toimitusmiesten on tehtävä kustannusarvio 
1 momentissa tarkoitettujen teiden tekemisestä 
sekä määrättävä aika, jonka kuluessa nämä tiet 
on rakennettava valmiiksi. Erityisestä syystä 
maanmittaustoimisto voi tiekunnan tai, jollei 
tiekuntaa ole perustettu, tieosakkaiden yhtei
sestä hakemuksesta myöntää pidennystä toimi
tusmiesten asettamaan määräaikaan. 

22 § 
Tilusjärjestelyn johdosta asianosaisten mak

settavaksi tulevaa kiinteistötoimitusmaksua 
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voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan 
perimättä noudattaen soveltuvin osin, mitä 
uusjakojen tukemisesta annetussa laissa sääde
tään. 

23 § 

Tilukset saadaan ottaa haltuun toimituksen 
tultua merkityksi kiinteistörekisteriin. 

24 § 
M uutoksenhausta tilusjärjestelytoimitukseen 

on soveltuvin kohdin voimassa, mitä kiinteis
tönmuodostamislaissa säädetään muutoksenha
usta kiinteistötoimitukseen. 

16. 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta kuitenkin vain ratkaisuun, jolla on 
hylätty vaatimus oikeudesta olla asianosaisena 
toimituksessa, estemuistutus, vaatimus toimi
tuksen keskeyttämisestä tai vaatimus toimituk
sen jättämisestä sikseen. Lisäksi toimituksen 
kestäessä saa hakea erikseen muutosta ratkai
suun, joka koskee toimituksen yhteydessä suo
ritettua rajankäyntiä tai sen suorittamista kos
kevaa vaatimuksen hylkäämistä, jos toimitusin
sinööri katsoo muutoksenhaun sallimisen kes
ken toimituksen tarkoituksenmukaiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräistä vesitilusjärjestelyistä 11 päivänä tammikuuta 1980 annetun lain (31/80) 14 § 

sekä 
muutetaan 3 ja 4 §, 5 §:n 1 momentti, 11 ja 13 §, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 

2 momentti ja 25 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 § osittain muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla 

(931/93) ja 19 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti: 

3§ 
Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestelytoi

mituksessa, josta on, jollei tästä laista muuta 
johdu, soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteis
tönmuodostamislaissa ( 1 ) säädetään yh
teisen alueen jaosta. 

4§ 
Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelytoimi

tuksessa voidaan suorittaa kiinteistönmuodos
tamislain mukaisia toimenpiteitä. Lisäksi toimi
tuksessa voidaan suorittaa tilusten Junastamisia 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

5§ 
Edellä 1 §:ssä mainitun tarkoituksen toteut

tamiseksi voidaan suorittaa tilusvaihto, vaikkei 
asianosainen antaisikaan siihen suostumustaan. 

II§ 
Tämän lain mukaisia tilusjärjestelyjä tai Ju-

nastuksia suoritettaessa on toimitusmiesten vi
ran puolesta perustettava venevalkamia, laitu
reita ja muita sellaisia tarpeita varten tarvitta
vat rasitteet kiinteistönmuodostamislain 14 lu
vun säännöksiä noudattaen tai jätettävä kysei
siä tarpeita varten riittävä määrä alueita edel
leen yhteisiksi. 

13 § 
Kylään lunastettu vesialue liitetään kylän 

entiseen yhteiseen vesialueeseen. Jollei kylässä 
ennestään ole yhteistä vesialuetta, saavat kaikki 
kylän tilat osuuden lunastettuun vesialueeseen 
maapinta-alojen mukaisessa suhteessa. Tilojen 
yhteiseksi 7 §:n 1 momentin nojalla lunastet
tuun vesialueeseen on tiloilla osuus maapinta
alojen suhteessa. 

16 § 
Toimitusmiesten on laadittava Junastamis

suunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä ilmi 
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lunastettaviksi tarkoitetut alueet sekä ne tilat ja 
alueet, joihin aluetta liitetään, samoin kuin 
yhteisen alueen osalta siihen osalliset ja osalli
siksi tulevat tilat sekä tilojen osuusluvut Suun
nitelmasta on lisäksi käytävä ilmi 9 §:n 2 
momentin nojalla lunastettavat alueet sekä 
niiden lunastamiseen oikeutetut. 

19 § 
Toimituksen tultua merkityksi kiinteistöre

kisteriin lunastushinta suoritetaan valtion väli
tyksellä. Jos asianosaiset toimituksessa sopivat 
lunastushinnan maksamisesta ilman valtion vä
litystä, sovelletaan, mitä kiinteistönmuodosta
ruislaissa korvauksen maksamisesta säädetään. 

20 § 

Jos panttina ollut tila on lohottu, vastaa 
siihen kohdistuneista maksuista ensi sijassa 
lohkomisessa muodostuneista tiloista se, jonka 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1994 

omistaa tai on omistanut panttina olleen tilan 
omistaja tai tämän perillinen. 

25 § 
Muutoksenhausta on soveltuvin kohdin voi

massa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa sää
detään muutoksenhausta kiinteistötoimituk
seen. Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta kuitenkin vain ratkaisuun, jolla on 
hylätty vaatimus oikeudesta olla asianosaisena 
toimituksessa, estemuistutus, vaatimus toimi
tuksen keskeyttämisestä tai vaatimus toimituk
sen jättämisestä sikseen. Lisäksi toimituksen 
kestäessä saa hakea erikseen muutosta ratkai
suun, joka koskee toimituksen yhteydessä suo
ritettua rajankäyntiä tai sen suorittamista kos
kevan vaatimuksen hylkäämistä, jos toimitusin
sinööri katsoo muutoksenhaun sallimisen kes
ken toimituksen tarkoituksenmukaiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

TasaYallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Mikko Pesälä 
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Liite 

3. 
Laki 

yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain ( 358/62), 38 a §:n 3 

momentti, 56 §:n 2 momentti ja 86 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 38 a §:n 3 momentti ja 56 §:n 2 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1975 

annetussa laissa (521175), 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 28 §:n 2 momentti, 33 §:n 1 momentti, 37 §, 38 §:n 1 momentin 3 

kohta ja 2 momentti, 38 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 38 d §, 40 §:n 1 momentti, 42 
ja 43 §, 44 §:n 3 momentti, 48 §:n 1 momentin 1 kohta, 51 ja 51 a §,52 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta 
ja 4 momentti, 64 §:n 2 momentin 1, 2 ja 6 kohta, 67 §:n 7 kohta, 11 luvun otsikko, 84 §:n 1 
momentti sekä 85, 99 a, 104, 104 a ja 107 a §, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 38 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 38 d §, 
64 §:n 2 momentin 6 kohta, 84 §:n 1 momentti ja 85 § mainitussa 4 päivänä heinäkuuta 1975 
annetussa laissa, 38 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa 
laissa (498/82), 40 §:n 1 momentti sekä 42, 43, 99 a ja 107 a § 30 päivänä maaliskuuta 1994 
annetussa laissa (243/94), 51§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 4 päivänä 
heinäkuuta 197 5 annetulla lailla, 51 a § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 14 päivänä 
lokakuuta 1977 annetulla lailla (728/77), 52 §:n 4 momentti ja 67 §:n 7 kohta viimeksi mainitussa 
laissa sekä 104 ja 104 a § 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (1 019/93), sekä 

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 
9 aja 9 b §, JO §:ään uusi 2-4 momentti, lakiin uusi 33 a §ja 52 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 
se on osittain muutettuna mainitulla 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla, uusi 1 a kohta, 
84 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tätä lakia on sovellettava myös asemakaa
va-, rakennuskaava- ja rantakaava-alueilla, ei 
kuitenkaan rakennuskortte/iin kaavamääräyksen 
tai 20 päivänä helmikuuta 1960 annetun kaa
voitusalueiden jakolain (1 01/60) nojalla perus
tettuun tiehen tai muuhun kulkuväylään. Lain 
soveltaminen lakkaa, kun tie tai tienosa tahi 
sellainen liikenneväylä, jolle sen liikenne on 
tarkoitettu siirtyväksi, luovutetaan katuna tai 
kaavatienä yleiseen käyttöön, niin kuin siitä on 
erikseen säädetty tai määrätty. Päätöksessä, 
jossa katu tai kaavatie hyväksytään tarkoituk
seensa, on määrättävä, mihin teihin tai tieno
siin tämän lain soveltaminen vastaavasti lak
kaa. 

21 3407911 

3 § 

Ehdotus 

Tätä lakia on sovellettava myös asemakaa
va-, rakennuskaava- ja rantakaava-alueilla, ei 
kuitenkaan kiinteistönmuodostamislain ( 1 ) 
154 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettuun 
rasitteeseen. Lain soveltaminen lakkaa, kun tie 
tai tienosa taikka sellainen liikenneväylä, jolle 
sen liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, luovute
taan katuna tai rakennuskaavatienä yleiseen 
käyttöön niin kuin siitä erikseen säädetään tai 
määrätään. Päätöksessä, jossa katu tai kaavatie 
hyväksytään tarkoitukseensa, on määrättävä, 
mihin teihin tai tienosiin tämän lain soveltami
nen vastaavasti lakkaa. 
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Ehdotus 

9 § 

Jos olosuhteiden muuttumisen johdosta liiken
ne kiinteistölle on tarkoituksenmukaisemmin jär
jestettävissä toisen ennestään olevan tien kautta, 
voidaan kiinteistölle 1 momentissa säädetyin 
edellytyksin antaa tieoikeus tällaiseen tiehen ja 
sille aikaisemmin annettu tieoikeus samalla lak
kauttaa. Näistä asioista päätetään tietoimituk
sessa. 

9 a § 
Milloin tieosakkaan tienkäyttö on muuttunut 

siten, että siitä aiheutuu kiinteistölle, jonka 
alueella tie on, tai toiselle tieosakkaalle kohtuu
tonta haittaa, voidaan tieosakkaan kiinteistölle 
kuuluva tieoikeus lakkauttaa, jos tämän oikeu
den sijaan samalla annetaan 8 §:n 1 momentissa 
tai 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu tieoikeus. 

Jos kohtuutonta haittaa ei voida poistaa 1 
momentissa tarkoitetuin järjestelyin ja jos tie
oikeus on välttämätön haittaa aiheuttavan osak
kaan kiinteistön tarkoituksenmukaiselle käyttä
miselle, on hänen korvattava tien käytössä ta
pahtuneesta muutoksesta johtuva lisähaitta. 

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut asiat 
ratkaistaan tietoimituksessa. 

9 b § 
Jos 8 tai 9 §:ssä tarkoitetun tieoikeuden pe

rustamista pysyvänä ei olosuhteiden odotettavis
sa olevan muuttumisen vuoksi tai muusta erityi
sestä syystä ole pidettävä tarkoituksenmukaise
na, voidaan tieoikeus perustaa määräaikaisena. 
Tällöin on määrättävä se ajankohta tai tapahtu
ma, johon saakka määräaikainen tieoikeus on 
voimassa. 

10 § 

Milloin olosuhteet ovat muuttuneet niin, että 1 
momentissa tarkoitettuun oikeuteen perustuva 
tien käyttö olisi tarkoituksenmukaisemmin jär
jestettävissä toisen ennestään olevan tien kautta, 
voidaan oikeuden haltijalle sanotussa momentis
sa säädetyin edellytyksin antaa oikeus tämän 
tien käyttämiseen ja hänelle ennestään kuuluva 
oikeus samalla lakkauttaa. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettuun oikeuteen 
perustuva tien käyttö on muuttunut siten, että 
siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa kiinteistölle, 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

jonka alueella tie on, tai tieosakkaalle, voidaan 
oikeus lakkauttaa, jos oikeuden sijaan samalla 
annetaan vastaavanlainen oikeus toiseen ennes
tään olevaan tiehen. Jollei kohtuutonta haittaa 
voida tällä tavoin poistaa ja jos tien käyttö on 
liikenteen tai muun elinkeinon harjoittamista 
varten edelleen välttämätöntä, on elinkeinon 
harjoittajan korvattava tien käyttämisessä ta
pahtuneesta muutoksesta johtuva lisähaitta. 

Edellä 2 ja 3 momentissa mainitut asiat 
ratkaistaan tietoimituksessa. 

28 § 

Jos sen johdosta, että kiinteistölle on saatu 
muu kulkuyhteys, tai oloissa muutoin tapahtu
neen olennaisen muutoksen vuoksi tietä ei enää 
tarvita kiintiestöä varten, voi tieosakas vaatia, 
että hänet vapautetaan tieosakkuudesta ja tien
pitovelvollisuudesta. 

33 § 
Maan luovuttamisesta sekä vahingosta tai 

haitasta, joka muutoin aiheutuu kiinteistön 
omistajalle tähän lakiin perustuvasta toimenpi
teestä, suoritetaan korvaus. 

Jos tietä ei enää tarvita kiinteistöä varten sen 
johdosta, että kiinteistölle on saatu muu kul
kuyhteys tai olosuhteissa muutoin on tapahtunut 
olennainen muutos, voi tieosakas vaatia, että 
hänen kiinteistölleen kuuluva tieoikeus lakkaute
taan ja hänet vapautetaan tienpito velvollisuudes
ta. Tieoikeuden lakkauttaminen ja tienpitovelvol
lisuudesta vapauttaminen ratkaistaan tietoimi
tuksessa taikka tielautakunnan tai tieosakkaiden 
muodostaessa tiekunnan, tämän päätöksellä sen 
mukaan kuin jäljempänä säädetään. Mitä edellä 
tässä momentissa säädetään tieoikeuden lak
kauttamisesta ja tienpitovelvollisuudesta vapaut
tamisesta, koskee soveltuvin osin myös JO §:n J 
momentissa tarkoitetun oikeuden lakkauttamis
ta. 

33 § 
Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, hai

tasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin 
perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteis
tön omistajalle, tieosakkaalle tai JO §:ssä tar
koitetun oikeuden haltijalle, suoritetaan korvaus. 

33 a § 
Jos kaikki asianosuiset, joita korvaus koskee, 

sopivat sen määräämisessä noudatettavista pe
rusteista taikka korvauksen määrästä, suoritta
mistavasta ja -ajasta, on sopimusta noudatetta
va, jollei se ole jonkun asianosaisen kannalta 
kohtuutonta. 

Korvaukset, jotka johtuvat 9 §:n 2 momentis
sa tai JO §:n 2 momentissa tarkoitetuista toi
menpiteistä, maksaa se, joka on vaatinut toimen
piteen suorittamista. Jos muullekin asianosaiselle 
aiheutuu toimenpiteestä ilmeistä hyötyä, voidaan 
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Voimassa oleva laki 

37 § 
Kertakaikkineo korvaus on, jollei sitä mää

rättäessä ole toisin päätetty, maksettava sen 
tultua lainvoimaisesti vahvistetuksi. Korvauk
selle on määrättävä maksettavaksi korkoa kuu
si sadalta sanotusta ajankohdasta tai, jos kor
vauksen perusteena olevaan toimenpiteeseen 
ryhdytään sitä ennen, tästä lukien. 

Ehdotus 

hänet velvoittaa osallistumaan korvauksiin saa
mansa hyödyn mukaan. 

Korvaukset, jotka johtuvat 9 a §:n 1 momen
tissa tai JO §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
uuden oikeuden antamisesta, maksaa se, jonka 
tienkäytön vuoksi toimenpiteen suorittaminen on 
ollut tarpeen. Erityisestä syystä voidaan myös 
muu asianosainen määrätä osallistumaan kor
vausten suorittamiseen. 

37 § 
Kertakaikkineo korvaus on, jollei sitä mää

rättäessä ole toisin päätetty, maksettava kolmen 
kuukauden kuluessa toimituksen lopettamispäi
västä lukien. 

Jos korvauksen maksuaika on määrätty kol
mea kuukautta pitemmäksi toimituksen lopetta
mispäivästä lukien, on korvaukselle suoritettava 
kuuden prosentin vuotuinen korko siitä päivästä 
lukien, kun kolme kuukautta on kulunut toimi
tuksen lopettamisesta. Jollei korvausta makseta 
määräajassa, on maksamatta olevalle korvauk
selle suoritettava korkolain ( 633/82) mukaista 
viivästyskorkoa. 

Jos korvauksen määrää sen suorittamisen 
jälkeen alennetaan, on liikaa maksettu määrä 
sille maksettuine korkoineen palautettava mak
sajolle sekä suoritettava palautettavalle pääo
malle kuuden prosentin vuotuinen korko kor
vauksen maksamispäivästä lukien. 

38 § 
Tietoimituksessa on muun muassa: 

3) päätettävä 12 ja 13 §:ssä tarkoitettujen 
oikeuksien myöntämisestä; 

Jos tietoimitus on tullut vireille 1 momentin 
jonkin kohdan perusteella, voidaan toimituk
sessa ratkaista myös muut siinä momentissa 
tarkoitetut kyseistä tietä koskevat asiat. 

3) päätettävä 9 §:n 2 momentissa, 9 a §:ssä, 
JO §:n 2 ja 3 momentissa sekä 12 ja 13 §:ssä 
tarkoitetuista asioista; 

Jos tietoimitus on tullut vireille 1 momentin 
jonkin kohdan perusteella, voidaan toimituk
sessa ratkaista myös muut kyseistä tietä kos
kevat, tietoimituksessa ratkaistava! asiat. 

38 a § 
Toimitusmiehet voivat tietoimituksessa ilman 

eri määräystä suorittaa: 

1) piirirajankäynnin ja rajamerkin siirtämi
sen, milloin mainitut toimenpiteet ovat tarpeen 
tiealueen määrittämiseksi tai muun tässä laissa 
tarkoitetun toimenpiteen suorittamiseksi; 

1) kiinteistönmäärityksen, milloin toimenpide 
on tarpeen tiealueen määrittämiseksi tai muun 
tässä laissa tarkoitetun toimenpiteen suoritta
miseksi; 
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Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi
tettu toimenpide saadaan suorittaa, jos hakija 
tai asianomaisen alueen omistaja sitä vaatii ja 
edellyttäen, ettei toimenpiteestä aiheudu kenel
lekään sanottavaa haittaa. Toimenpiteen suo
rittamiseen ei tarvita omistajan eikä sen suos
tumusta, jolla on kiinteistöön panttioikeus 
taikka vuokra- tai muu sellainen erityinen 
oikeus. Alue, joka siirretään kiinteistöön, va
pautuu sitä rasittaneesta panttioikeudesta. 

Tilusten vaihtoa 1 momentin 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti toimitettaessa voidaan, jos vaihdetta
vien tilusten jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan, 
enintään kahdeksan prosenttia luovuttavan kiin
teistön summittain lasketusta jyvitysarvosta kor
vata rahana. Kiinteistöön siirrettävän tai liitet
tävän alueen tulee olla sellainen tien eristämä tai 
siihen verrattava vähäinen alue, jota sen arvoa 
olennaisesti alentamatta voidaan käyttää vain 
sanotun kiinteistön yhteydessä. Tilusvaihto ja 
alueen siirtäminen tai liittäminen kiinteistöön 
suoritetaan manttaaleja muuttamatta. 

38 d § 
Milloin entinen kylätie, joka sen mukaan kuin 

105 §:n 1 momentissa säädetään, katsotaan täs
sä laissa tarkoitetuksi yksityiseksi tieksi, on 
merkitty pakkolunastusyksikkönä (maarekiste
riin), saadaan sellainen tie tai sen osa, sitä 
jakolain mukaisessa järjestyksessä tilaksi muo
dostamatta 38 c §:ssä säädetyin edellytyksin se
kä siinä mainittua menettelyä soveltuvin osin 
noudattaen muuttaa tietoimituksen yhteydessä 
toiseen paikkaan vaihtamalla tiluksia tai liittää 
täyttä korvausta vastaan kiinteistöön, johon 
sen katsotaan parhaiten sopivan. 

40 § 
Tietoimituksen suorittaa jakolain 43 a §:n 1 

momentissa tarkoitettu toimitusinsinööri kah
den uskotun miehen taikka kahden tielauta
kunnan jäsenen avulla. Jos asianosaiset ovat 
sopineet tienpitoa koskevista kysymyksistä, 
voidaan toimitus suorittaa ilman uskottuja 
miehiä taikka tielautakunnan jäseniä. 

Ehdotus 

Tilusvaihto ja alueen siirtäminen tai liittämi
nen kiinteistöön saadaan suorittaa, jos hakija 
tai asianomaisen alueen omistaja sitä vaatii. 
Edellytyksenä on, ettei tomenpiteestä aiheudu 
kenellekään sanottavaa haittaa. Muutoin sano
tusta toimenpiteistä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kiinteistönmuodostamislain 59, 65 ja 
66 §:ssä säädetään. 

(3 mom. kumotaan) 

38 d § 
Milloin entinen kylätie, joka 105 §:n 1 mo

mentin nojalla on yksityinen tie, on merkitty 
pakkolunastusyksikkönä kiinteistörekisteriin, 
voidaan sellainen tie tai sen osa 84 §:n 1 
momentissa säädetyin edellytyksin lakkauttaa ja 
tiealue liittää korvausta vastaan kiinteistöön, 
johon sen katsotaan parhaiten sopivan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tie voidaan 
siirtää toiseen paikkaan. Siirtämiseen sovelle
taan, mitä 38 b §:ssä säädetään. Siirtämisen 
johdosta käytöstä pois jäävä tiealue liitetään 
siihen kiinteistöön, jonka alueelle tie siirretään. 

Tiealueen liittämisestä kiinteistöön on voimas-
sa, mitä siitä kiinteistönmuodostamislain 
41 §:ssä säädetään. 

40 § 
Tietoimituksen toimitusinsinöörinä voi olla 

kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu diplomi-insinööri tai saman lain 5 §:n 
2 momentissa tarkoitettu insinööri tai teknikko. 
Toimituksen suorittaa toimitusinsinööri kah
den uskotun miehen taikka kahden tielauta
kunnan jäsenen avulla. Jos asianosaiset ovat 
sopineet tienpitoa tai tien lakkauttamista kos
kevista kysymyksistä, voidaan toimitus suorit-
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42 § 
Toimitusmiehet voivat, milloin he katsovat 

sen tarpeelliseksi, kutsua asiantuntijan avusta
maan määrättyjen kysymysten käsittelyä toimi
tuksessa. Tällöin on noudatettava, mitä asian
tuntijoista ja heille suoritettavista palkkioista 
jakolaissa säädetään. 

43 § 
Toimitusinsinöörin on tiedotettava tietoimituk

sen alkukokouksesta asianasaisille lähetettävällä 
kutsukiljeellä. Jollei jotakin asianosaista tai 
jonkun asianosaisen osoitetta saada kohtuudella 
selville, toimituksen alkukokouksesta tiedotetaan 
lisäksi yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla ylei
sesti leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla 
kuulutuksella. 

Jos tietoimitus koskee usean yhdessä omista
maa kiinteistöä tai määräalaa taikka ennestään 
olevaa tietä, riittää, että kutsukirje toimitetaan 
yhdelle omistajista tai ennestään olevan tien 
osakkaista. Milloin hakemuksesta ilmenee, että 
tietoimitus koskee tiekunnan tietä, on kutsukirje 
toimitettava tiekunnalle. Jos toimitus koskee 
yhteistä aluetta, kutsukirje toimitetaan osakas
kunnalle noudattaen, mitä yhteisaluelain 
( 758/89) 26 §:ssä säädetään. 

Tietoimituksen alkukokouksessa tiedottaminen 
katsotaan asianmukaisesti suoritetuksi, jos edellä 
tarkoitettu kirje on annettu vähintään 14 päivää 
ennen kokousta postin kuljeteltavaksi tai muu
toin toimitettu asianosaiselle taikka kuulutus 
julkaistu vähintään 14 päivää ennen kokousta. 

Tietoimituksen yhteydessä toimiteltavasta pii
rirajankäynnistä, tilusvaihdosta taikka alueen 
siirtämisastä tai liittämisestä kiinteistöön on 
tiedotettava siten kuin vastaavien toimenpiteiden 
osalta jakolaissa säädetään. 

Sen estämättä, mitä tiedottamisesta sääde
tään, voidaan tietoimitus ja sen yhteydessä suo
ritettava rajankäynti ja tilusvaihto sekä alueen 
siirtäminen tai liittäminen kiinteistöön suorittaa, 
jos kaikki asianosaiset ovat joko itse saapuvilla 
tai laillisesti edustettuina, eiikä kukaan vastusta 
toimituksen aloittamista. 

Ehdotus 

taa ilman uskottuja miehiä taikka tielautakun
nan jäseniä. 

42§ 
Toimitusmiehet voivat, milloin he katsovat 

sen tarpeelliseksi, kutsua asiantuntija avusta
maan määrättyjen kysymysten käsittelyä toimi
tuksessa. Tällöin on noudatettava, mitä asian
tuntijoista ja heille suoritettavista palkkioista 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 

43 § 
Tietoimituksen tiedottamiseen sovelletaan, 

mitä kiinteistönmuodostamislain 168-
171 §:ssä säädetään. 
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44 § 

Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on, mi
käli mahdollista, tehtävä vähintään neljätoista 
päivää ennen ilmoituksessa mainitun asian 
käsittelyä toimituksessa. 

Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on, mi
käli mahdollista, tehtävä vähintään JO päivää 
ennen ilmoituksessa mainitun asian käsittelyä 
toimituksessa. 

48 § 
Tietoimituksessa on asian laadun mukaan ja 

huomioon ottaen 49 §:n säännökset ratkaistava 
seuraavat asiat: 

1) saako kiinteistön alueen kautta toista 
kiinteistöä varten tehdä tien ja onko perustet
tava tieoikeus ennestään olevaan tiehen; 

51§ 
Mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta 

johdu, on menettelystä tietoimituksessa, toimi
tuksen kustannuksista ja niiden periruisestä 
soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsää
dännössä vastaavissa kohdin säädetään rasite
toimituksesta. 

Tietoimituksessa suoritettavasta rajankäynnis
tä, tilusvaihdosta sekä alueen siirtämisestä ja 
liittämisestä kiinteistöön sekä siinä noudatetta
vasta menettelystä, sellaisesta toimenpiteestä ai
heutuvista kustannuksista ja niiden perimisestä 
on, mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta 
johdu, soveltuvin osin noudatettava, mitä jako
lainsäädännössä mainittujen toimenpiteiden osal
ta säädetään. Toimitusmiesten on päätöksellään 
määrättävä alueen haltuunoton ajankohta. 

Muutoksenhausta tietoimituksessa annet
tuun päätökseen tai suoritettuun toimenpitee
seen on voimassa, mitä jakolaissa on säädetty 
valittamisesta maanmittaustoimituksesta. En
nen toimituksen lopettamista asianosainen saa 
kuitenkin hakea muutosta vain sellaiseen pää
tökseen, joka koskee estemuistutuksen hylkää
mistä. 

( Maarekisteriin) merkitsemisestä on soveltu
vin kohdin noudatettava rasitetoimituksesta voi
massa olevia säännöksiä ottamalla huomioon, 
että merkintä on tehtävä myös tieoikeudesta, 
joka perustetaan 2 §:ssä mainitun kaivoksen, 
rakennuksen tai laitoksen hyväksi. Edellä 2 
momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta 
on (maarekisteriin) merkitsemisestä soveltuvin 

1) saadaanko kiinteistön alueen kautta toista 
kiinteistöä varten tehdä tie sekä onko perustet
tava tai lakkautettava tieoikeus ennestään ole
vaan tiehen; 

51 § 
Mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta 

johdu, on menettelystä tietoimituksessa sekä 
toimituksen kustannuksista ja niiden periruises
tä soveltuvin osin voimassa, mitä niistä kiin
teistötoimitusten osalta säädetään. 

Muutoksenhausta tietoimituksessa annet
tuun päätökseen tai suoritettuun toimenpitee
seen on voimassa, mitä kiinteistötoimituksesta 
valittamisesta säädetään. Ennen toimituksen 
lopettamista asianosainen saa kuitenkin hakea 
muutosta vain sellaiseen päätökseen, joka kos
kee estemuistutuksen hylkäämistä. 
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osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä on 
vastaavissa kohdin määrätty. 

51 a § 
Maanmittauskonttori pitää rekisteriä niistä 

yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoi
tamista varten on perustettu tiekunta. Jos tie 
sijaitsee eri läänien alueilla, pidetään rekisteriä 
sen läänin maanmittauskonttorissa, jonka alueel
la suurin osa tiestä on. Rekisteriin merkitään 
seuraavat tiedot: 

1) tiekunnan nimi ja kunta, jonka alueella 
tie sijaitsee; 

2) toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenten 
ja näiden varamiesten nimet ja osoitteet; 

3) kiinteistö, jonka omistajasta on tullut 
tieosakas: 

4) muu kuin 3 kohdassa tarkoitettu henkilö, 
jos on tullut tieosakas; 

5) 12 tai 13 §:ssä tarkoitettu oikeus ja kiin
teistö, jota oikeus rasittaa, samoin kuin tieto 
siitä, kuuluuko oikeus tieosakkaille yhteisesti 
vai jollekin heistä; 

6) kiinteistö, jonka omistajalla on 14 §:n 1 
momentissa tarkoitettu etuoikeus; 

7) tien tai tienosan liittäminen tiekunnan 
tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin kah
den tai useamman tiekunnan yhdistäminen 
taikka tiekunnan jakaminen tai lakkauttami
nen; 

8) edellä 3--6 kohdassa tarkoitettujen tieosak
kuuden ja oikeuksien lakkaaminen tai peruunlu
minen samoin kuin tiekunnan tai sen osan 
lakkauttaminen; sekä 

9) 80 §:n 1 momentissa mainittu kielto. 
Edellä 1 momentissa mainitun rekisterin val

vonta ja sen pitämistä koskevien ohjeiden 
antaminen kuuluu maanmittaushallitukselle. 

Maanmittauskonttorin on 1 momentin 1 ja 2 
sekä 9 kohdassa tarkoitetun merkinnän rekiste
riin tehtvään lähetettävä sitä koskeva ote asian
omaisen. kunnan tielautakunnalle sekä tie- ja 
vesirakennuspiirille. Otteen mukana on lähetet
tävä jäljennös kartasta, milloin kysymys on 
tietoimituksessa perustetusta tiekunnan tiestä. 

Maanmittauskonttorin on pyynnöstä annet
tava otteita 1 momentissa tarkoitetusta rekis
teristä. 

Ehdotus 

51 a § 
Maanmittaustoimisto pitää rekisteriä niistä 

yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoi
tamista varten on perustettu tiekunta (yksityis
tierekisteri). Rekisteriin merkitään seuraavat 
tiedot: 

1) tiekunnan nimi ja kunta, jonka alueella 
tie sijaitsee; 

2) toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheen
johtajan nimi ja osoitetiedot; 

3) 12 tai 13 §:ssä tarkoitettu oikeus ja kiin
teistö, jota oikeus rasittaa, samoin kuin tieto 
siitä, kuuluuko oikeus tieosakkaille yhteisesti 
vai jollekin heistä; 

4) tien tai tienosan liittäminen tiekunnan 
tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin kah
den tai useamman tiekunnan yhdistäminen 
taikka tiekunnan jakaminen tai lakkauttami
nen; sekä 

5) tiekunnan tien tai sen osan lakkauttami
nen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua rekisteriä 
koskevien ohjeiden antaminen kuuluu maan
mittauslaitoksen keskushallinnolle. 

Maanmittaustoimiston on pyynnöstä annetta
va otteita 1 momentissa tarkoitetusta rekiste
ristä. 
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52§ 
Milloin kysymys on ennestään olevasta ties

tä, on kunnan tielautakunnan, jolleivät asian
osaiset ole heidän määrättävissään olevasta 
asiasta voineet sopia tai jollei asiaa 48 §:n 
mukaan tai muutoin tämän lain nojalla ole 
ratkaistava tietoimituksessa, päätettävä jäljem
pänä mainituista asioista: 

1) tämän lain 9 ja 10 §:ssä tarkoitettujen 
oikeuksien myöntämisestä sekä 17 §:n 2 mo
mentin edellyttämistä toimenpiteistä; 

4) tieyksikköjen vahvistamisesta 23 §:n mu
kaan, jos tielautakunta on 9 tai 10 §:n nojalla 
myöntänyt oikeuden tiehen taikka jollei tieyk
sikköjä tai niitä vastaavia suhdelukuja muutoin 
ole ennestään vahvistettu tai tiekunnan päätök
sellä 64 §:n mukaan määrätty; 

Tielautakunnan on ilmoitettava maanmit· 
tauskonttorille 51 a §:n 1 momentin 1-4 ja 
7-9 kohdassa tarkoitetut tiedot, milloin tie
lautakunta on tehnyt asiaa koskevan päätök
sen, joka on saanut lainvoiman. Jos tiekunnan 
kokouksen 67 §:n 7 kohdassa tarkoitettua asiaa 
koskeva päätös on saatettu tielautakunnan 
ratkaistavaksi, on tielautakunnan siitä samoin 
kuin asiassa antamastaan lainvoimaisesta pää
töksesstä ilmoitettava maanmittauskonttorille. 

1) tämän lain 9 §:n 1 momentissa ja 1 0 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen oikeuksien myöntä
misestä ja 17 §:n 2 momentin edellyttämistä 
toimenpiteistä; 

1 a) 28 §:n 2 momentissa tarkoitettujen oike
uksien lakkauttamisesta ja siitä johtuvasta tien
pitovelvollisuudesta vapauttamisesta; 

4) tieyksikköjen vahvistamisesta 23 §:n mu
kaan, jos tielautakunta on 9 §:n 1 momentin tai 
JO §:n 1 momentin nojalla myöntänyt oikeuden 
tiehen taikka jollei tieyksikköjä tai niitä vas
taavia suhdelukuja muutoin ole ennestään vah
vistettu tai tiekunnan päätöksellä 64 §:n mu
kaan määrätty; 

Tielautakunnan on ilmoitettava maanmit
taustoimistolle 51 a §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 
kohdassa tarkoitetut tiedot, milloin tielauta
kunta on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, 
joka on saanut lainvoiman. Jos tiekunnan 
kokouksen 67 §:n 7 kohdassa tarkoitettua asiaa 
koskeva päätös on saatettu tielautakunnan 
ratkaistavaksi, on tielautakunnan asiassa anta
mastaan lainvoimaisesta päätöksestä ilmoitet
tava maanmittaustoimistolle. Tielautakunnan on 
ilmoittaessaan maanmittaustoimistolle 1 momen
tin 7 kohdassa tarkoitetusta päätöksestään lii
tettävä mukaan päätöksessä tarkoitettua tietä 
osoittava kartta. 

56§ 

Tielautakunnan on talletettava 51 a § :n 3 (2 mom. kumotaan) 
momentin nojalla saamansa tiedot. 

64 § 

Tiekunnan kokouksessa on erityisesti päätet
tävä: 

1) tieoikeuden antamisesta 9 §:n mukaisesti 
tai oikeuden myöntämisestä elinkeinonharjoit
tajalle käyttää tietä 10 §:n mukaan; 

22 3407911 

1) tieoikeuden antamisesta 9 §:n 1 momentin 
mukaisesti tai oikeuden myöntämisestä elinkei
non harjoittajalle käyttää tietä 10 §:n 1 momen
tin mukaisesti sekä 28 §:n 2 momentissa tarkoi-
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2) tieyksikköjen ja kuljetusmaksujen maa
räämisestä ja muuttamisesta 26, 28, 29 ja 30 §:n 
mukaisesti; 

6) tieoikeuden sekä 12 ja 13 §:ssä tarkoitet
tujen oikeuksien hankkimisesta kuin myös tie
toimituksen hakemisesta muutoinkin samoin 
kuin 103 a §:n 1 momentissa tarkoitetun mää
räyksen pyytämisestä ja rajamerkin siirtämistä 
tarkoittavan jakolain 347 §:n 2 momentin mu
kaisen toimituksen hakemisesta, milloin se on 
tienpitoa varten tarpeen sekä niin ikään myös 
kaikista edellä tarkoitetuista toimenpiteistä ai
heutuvien kustannusten suorittamisesta, ja, 
milloin syytä on, tienpitoa koskevien ohjeiden 
antamisesta toimitsijamiehelle tai hoitokunnal
le; 

Ehdotus 

tettujen oikeuksien lakkauttamisesta ja siitä joh
tuvasta tienpitovelvollisuudesta vapauttamisesta; 

2) tieyksikköjen ja kuljetusmaksujen mää
räämisestä ja muuttamisesta 26 §:n, 28 §:n 1 
momentin sekä 29 ja 30 §:n mukaisesti; 

6) tieoikeuden sekä 12 ja 13 §:ssä tarkoitet
tujen oikeuksien hankkimisesta ja tietoimituk
sen hakemisesta muutoinkin samoin myös 
103 a §:n 1 momentissa tarkoitetun määräyksen 
pyytämisestä ja kiinteistönmuodostamislain 
103 §:n 2 momentissa tarkoitetun rajankäynnin 
hakemisesta, milloin se on tienpitoa varten 
tarpeen, sekä kaikista edellä tarkoitetuista toi
menpiteistä aiheutuvien kustannusten suoritta
misesta ja, milloin syytä on, tienpitoa koske
vien ohjeiden antamisesta toimitsijamiehelle tai 
hoito kunnalle; 

67 § 
Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä 

on: 

7) ilmoittaa maanmittauskonttorille 51 a §:n 
1 momentin 2-4 sekä 8 ja 9 kohdassa tarkoi
tetut tiedot, milloin tiekunta on tehnyt koko
uksessaan asiaa koskevan päätöksen; 

11 luku 

Tien lakkauttaminen 

84§ 
Tie voidaan lakkauttaa, jos se muuttuneiden 

olosuhteiden johdosta on käynyt tarpeettomak
si tai jos sen aiheuttama rasitus on muodostu
nut suhteettoman suureksi verrattuna tiestä 
saatavaan hyötyyn. Sama on laki sellaisen tien 
osalta, joka jää pois käytöstä, kun tie siirretään 
toiseen paikkaan. Oikeus hakea tien lakkaut
tamista on tiekunnalla tai, jollei tiekuntaa ole 
perustettu, kullakin tieosakkaalla, sekä sen 
kiinteistön omistajalla, jonka alueella tie on. 
Lakkauttamisesta päätetään tietoimituksessa 
noudattamalla soveltuvin osin tämän lain 5 
luvun säännöksiä. 

7) ilmoittaa maanmittaustoimistolle 51 a §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
milloin tiekunta on tehnyt kokouksessaan asiaa 
koskevan päätöksen; 

11 luku 

Tien ja tiehen liittyvien oikeuksien 
lakkauttaminen 

84 § 
Tie tai sen osa voidaan lakkauttaa, jos 

olosuhteet ovat niin muuttuneet, että tietä tai sen 
osaa varten tarpeellista aluetta ei 8 §:n 1 mo
mentin säännösten nojalla enää voitaisi saada 
eikä tie tai sen osa ole kenellekään tieosakkaalle 
välttämätön, tai jos tie tai sen osa on käynyt 
tarpeettomaksi. Oikeus hakea tien tai sen osan 
lakkauttamista on tiekunnalla tai, jollei tiekun
taa ole perustettu, kullakin tieosakkaana sekä 
sen kiinteistön omistajalla, jonka alueella tie tai 
tien lakkautettava osa on. Lakkauttamisesta 
päätetään tietoimituksessa noudattamalla so
veltuvin osin 5 luvun säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa 
säädetään oikeudesta hakea tien lakkauttamista, 
saadaan sellainen tie, jonka korvaa toinen tie, 
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Voimassa oleva laki 

85 § 
Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitettujen oikeuk

sien lakkauttamiseen samoin kuin 14 §:n 1 
momentin mukaisen etuoikeuden peruuttami
seen on vastaavasti sovellettava 84 §:n 1 ja 2 
momentin säännöksiä. 

86 § 
Mitä 84 §:ssä on säädetty tien ja 85 §:ssä 

siinä tarkoitettujen oikeuksien lakkauttamisesta, 
on soveltuvin osin noudatettava myös, milloin 
kysymys on muunlaisesta kuin pysyvästä käyt
töoikeudesta tiehen tai alueeseen. 

99 a § 
Jos yhteiseen alueeseen perustetaan tieoikeus 

ja korvattava alue on arvoltaan vähäinen ver
rattuna niihin kustannuksiin, jotka johtuvat 
sen seikan selvittämisestä, mitkä kiinteistö! 
ovat alueen osakkaita ja mikä on kunkin 
osuus, sovelletaan, mitä jakolain 243 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitetun yhteisen alueen Junas
tushinnasta vastaavasti säädetään. Sama kos
kee muutakin tämän lain mukaan yhteisen 
alueen osakkaille suoritettavaa edellä tarkoitet
tuihin selvityskustannuksiin nähden vähäistä 
korvausta. 

104 § 
Maaoikeuteen tämän lain mukaan saatetun 

jutun käsittelystä on vastaavasti voimassa, mitä 
jakolaissa säädetään asioiden käsittelystä. Jos 
tielautakunnan päätökseen on haettu muutos
ta, tielautakunnan on maaoikeuden pyynnöstä 
toimitettava maaoikeudelle jäljennökset asiaa 
tielautakunnassa käsiteltäessä kertyneistä asia
kirjoista. Tarvittaessa maaoikeus voi ennen 
muutoksenhakemuksen käsittelemistä kehottaa 

Ehdotus 

lakkauttaa toimitusmiesten aloitteesta muusta 
syystä vireillä olevan tietoimituksen yhteydessä, 
jos 1 momentissa säädetyt lakkauttamisen edel
lytykset muutoin täyttyvät. 

85 § 
Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut oikeudet ja 

tässä laissa tarkoitettu muu kuin pysyvä käyttö
oikeus tiehen tai muuhun alueeseen voidaan 
lakkauttaa sekä 14 §:n 1 momentin mukainen 
etuoikeus voidaan poistaa, jos olosuhteet ovat 
niin muuttuneet, ettei edellytyksiä oikeuden pe
rustamiseen tai etuoikeuden antamiseen enää 
olisi olemassa, eikä oikeus tai etuoikeus ole 
tieosakkaalle välttämätön. Menettelystä ja va
hinkojen ja haittojen korvaamisesta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä 84 §:n 1-3 momentissa 
säädetään. 

86 § 
(kumotaan) 

99 a § 
Jos tilojen yhteiseen alueeseen perustetaan 

tieoikeus, sovelletaan tästä suoritettavaan kor
vaukseen samoin kuin muuhun tämän lain mu
kaan yhteisen alueen osakkaille suoritetravaan 
korvaukseen, mitä kiinteistönmuodostamislain 
206 §:ssä säädetään. 

104§ 
Maaoikeuteen tämän lain mukaan saatetun 

jutun käsittelystä on vastaavasti voimassa, mitä 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään asioiden 
käsittelystä. Jos tielautakunnan päätökseen on 
haettu muutosta, tielautakunnan on maaoikeu
den pyynnöstä toimitettava maaoikeudelle jäl
jennökset asiaa tielautakunnassa käsiteltäessä 
kertyneistä asiakirjoista. Tarvittaessa maaoi
keus voi ennen muutoksenhakemuksen käsitte-
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Voimassa oleva laki 

tielautakuntaa toimittamaan maaoikeudelle tie
lautakunan lausunnon muutoksenhaun johdos
ta. Maaoikeus voi tarvittaessa kutsua tielauta
kunnan puheenjohtajan tai hänen määräämän
sä lautakunnan jäsenen tai virkamiehen kuul
tavaksi maaoikeuden pääkäsittelyssä käsiteltä
essä valitusta tielautakunnan päätöksestä. Hä
nen oikeudestaan saada palkkiota sekä 
matkakulujen korvausta ja päivärahaa on voi
massa, mitä maaoikeuden lautamiehen osalta 
säädetään. 

104 a § 
Haettaessa muutosta maaoikeuden tämän 

lain nojalla antamaan ratkaisuun noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta jako
laissa säädetään. 

107 a § 
Mitä 38 a ja 38 d §:ssä säädetään kiinteistös

tä, sovelletaan myös yhteiseen alueeseen. 

Ehdotus 

lemistä kehottaa tiekuntaa toimittamaan maa
oikeudelle tielautakunnan lausunnon muutok
senhaun johdosta. Maaoikeus voi tarvittaessa 
kutsua tielautakunnan puheenjohtajan tai hä
nen määräämänsä lautakunnan jäsenen tai 
virkamiehen kuultavaksi maaoikeuden pää
käsittelyssä käsiteltäessä valitusta tielautakun
nan päätöksestä. Hänen oikeudestaan saada 
palkkiota sekä matkakulujen korvausta ja päi
värahaa on voimassa, mitä maaoikeuden lau
tamiehen osalta säädetään. 

104 a § 
Haettaessa muutosta maaoikeuden tämän 

lain nojalla antamaan ratkaisuun noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta kiinteis
tönmuodostamislaissa säädetään. 

107 a § 
Mitä 38 a ja 38 d §:ssä säädetään kiinteistös

tä, sovelletaan myös yhteiseen alueeseen. Tässä 
laissa tarkoitetut oikeudet voidaan perustaa koh
distumaan myös yhteiseen alueeseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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4. 
Laki 

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 

1977 annetun lain ( 603/77) 14 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §, 23 §:n 2 momentti, 49 a § ja sen edellä 
oleva väliotsikko, 81 §:n 1 momentti, 83 §, 89 §:n 1 ja 4 momentti sekä 91 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 49 a § 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (709/93) sekä 
89 §:n 1 ja 4 momentti ja 91 § 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (1017/93), sekä 

lisätään lakiin siitä mainitulla 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla lailla kumotun 51 §:n tilalle 
uusi 51 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 
Uskotut miehet kutsuu toimitusinsinööri ja

kotoimitusten uskotuiksi miehiksi valituista 
henkilöistä. Uskottuja miehiä kutsuttaessa on 
huolehdittava siitä, että uskottujen miesten 
kesken saadaan aikaan riittävä vuorottelu kui
tenkin niin, että samassa lunastustoimituksessa 
mahdollisuuksien mukaan toimivat samat us
kotut miehet. Uskotuista miehistä on muutoin 
voimassa, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty 
jakotoimitusten uskotuista miehistä. 

16 § 
Jollei tämän lain säännöksistä johdu muuta, 

tiedottamisesta ja muusta menettelystä toimi
tuksessa on soveltuvin kohdin voimassa, mitä 
jakolaissa on säädetty pakollisesta tilusvaihdos
ta. 

17 § 
Lunastustoimikunnan jäsenten esteellisyydes

tä ja päätöksenteosta lunastustoimikunnassa 
on voimassa mitä jakolaissa on säädetty toimi
tusmiesten esteellisyydestä ja päätöksenteosta. 

Ennen toimeen ryhtymistä toimitusinsinöörin, 
joka ei ole tehnyt tuomarin- tai virkavalaa, on 
vannottava alioikeudessa virkavala. 

Ehdotus 

14 § 
Uskotut miehet kutsuu toimitusinsinööri 

kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vali
tuista henkilöistä. Uskottuja miehiä kutsutta
essa on huolehdittava siitä, että uskottujen 
miesten kesken saadaan aikaan riittävä vuorot
telu. Samassa lunastustoimituksessa mahdolli
suuksien mukaan toimivat kuitenkin samat 
uskotut miehet. Uskotuista miehistä on muu
toin voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislais
sa ( 1 ) uskotuista miehistä säädetään. 

16 § 
Jollei tämän lain säännöksistä johdu muuta, 

on tiedottamisesta ja muusta menettelystä toi
mituksessa soveltuvin kohdin voimassa, mitä 
kiinteistönmuodostamislaissa kiinteistötoimituk
sesta säädetään. 

17 § 
Lunastustoimikunnan jäsenten esteellisyydes

tä ja päätöksenteosta lunastustoimikunnassa 
on voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa 
toimitusmiesten esteellisyydestä ja päätöksen
teosta säädetään. 

23 § 

Tässä tarkoitettuun tilusjärjestelyyn ei vaadi
ta omistajan eikä sen suostumusta, jolla on 
kiinteistöön panttioikeus tai erityinen oikeus. 
Mikäli asianosaiset siihen suostuvat, lunastus
toimituksessa voidaan suorittaa muitakin kuin 
1 momentissa tarkoitettuja tilusvaihtoja ja alu
een siirtämisiä, jos ne ovat tarpeen lunastuksen 

Tässä tarkoitettuun tilusjärjestelyyn ei vaadi
ta omistajan eikä sen suostumusta, jolla on 
kiinteistöön panttioikeus tai erityinen oikeus. 
Mikäli asianosaiset siihen suostuvat, lunastus
toimituksessa voidaan suorittaa muitakin kuin 
1 momentissa tarkoitettuja tilusvaihtoja ja 
alueen siirtämisiä, jos ne ovat tarpeen lunas-
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Voimassa oleva laki 

vuoksi tarpeellisen ja tarkoituksenmukaisen ti
lusjärjestelyn aikaansaamiseksi. Järjestelyn alai
seksi joutunut alue vapautuu siihen kohdistu
neesta panttioikeudesta ja, jos järjestelyssä ei 
toisin määrätä, myös muusta sitä rasittaneesta 
oikeudesta. Järjestely toimitetaan manttaaleja 
muuttamatta. 

Kiinteistöjen muodostaminen 

49 a § 
Tämän lain mukaan lunastettu alue muodos

tetaan yhdeksi tai useammaksi pakkolunas
tusyksiköksi siten, että eri käyttötarkoitusta 
varten lunastetut alueet muodostetaan eri yk
siköiksi. Pakkolunastusyksiköt voidaan muo
dostaa toisinkin, jos lunastuksen hakija sitä 
pyytää tai se on muutoin tarkoituksenmukaista 
eikä kiinteistöjärjestelmän selkeys vaarannu. 
Lunastajan suostumuksella lunastettu alue voi
daan liittää hänen ennestään omistamaansa 
samaa tarkoitusta palvelevaan pakkolunas
tusyksikköön. Eri kuntiin kuuluvia alueita ei 
saa sisällyttää samaan pakkolunastusyksik
köön. 

Jos lunastaminen tapahtuu rakennuslain no
jalla, voidaan lunastettu alue Junastajan pyyn
nöstä muodostaa muuksi kiinteistöksi kuin 
pakkolunastusyksiköksi. Milloin lunastuksen 
kohteena olevalla alueella on suoritettu tontin
mittaus tai yleisen alueen mittaus, lunastettu 
alue merkitään kuitenkin tonttina tai yleisenä 
alueena kiinteistörekisteriin, jos merkitsemisen 
edellytykset ovat olemassa, noudattaen, mitä 
siitä kaavoitusalueiden jakolaissa (101/60) sää
detään. 

Jos lunastetusta alueesta rnuodostetaan tila, 
sille määrätään osaluku ja manttaali noudattaen, 
mitä jakolaissa lohkomisesta säädetään. 

Ehdotus 

tuksen vuoksi tarpeellisen ja tarkoituksenmu
kaisen tilusjärjestelyn aikaansaamiseksi. Järjes
telyn alaiseksi joutunut alue vapautuu siihen 
kohdistuneesta panttioikeudesta ja, jos järjeste
lyssä ei toisin määrätä, myös muusta sitä 
rasittaneesta oikeudesta. 

Lunastusyksiköiden muodostaminen 

49 a § 
Tämän lain mukaan omistusoikeudella lunas

tettu alue muodostetaan yhdeksi tai useam
maksi lunastusyksiköksi siten, että eri käyttö
tarkoitusta varten lunastetut alueet muodoste
taan eri yksiköiksi. Lunastusyksiköt voidaan 
muodostaa toisinkin, jos lunastuksen hakija 
sitä pyytää tai se on muutoin tarkoituksenmu
kaista eikä kiinteistöjärjestelmän selkeys vaa
rannu. Lunastajan suostumuksella lunastettu 
alue voidaan liittää hänen ennestään omista
maansa samaa tarkoitusta palvelevaan pakko
lunastusyksikköön. Eri kuntiin kuuluvia alueita 
ei saa sisällyttää samaan pakkolunastusyksik
köön. 

Jos lunastaminen tapahtuu rakennuslain no
jalla, voidaan lunastettu alue Junastajan pyyn
nöstä muodostaa muuksi kiinteistöksi kuin 
lunastusyksiköksi. Milloin lunastuksen kohtee
na olevalla alueella on suoritettu tontinmittaus 
tai yleisen alueen mittaus, merkitään lunastettu 
alue kuitenkin tonttina tai yleisenä alueena 
kiinteistörekisteriin, jos merkitsemisen edelly
tykset ovat olemassa, noudattaen, mitä siitä 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 

51 § 
Toimitusinsinöörin on valitusajan päätyttyä ja 

viimeistään 60 päivän kuluessa lunastuspäätök
sen julistamisesta lähetettävä asiakiljat ja kartat 
toimituksen kiinteistönmuodostamislain 192 §:n 
mukaista tarkastamista ja kiinteistörekisteriin 
merkitsemistä varten kiinteistörekisterin pitäjäl
le. Erityisistä syistä kiinteistörekisterin pitäjä voi 
pyynnöstä pidentää sanottua aikaa. 
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81 § 
Lunastustoimituksen ja ennakkohaltuunoton 

toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset on 
hakijan maksettava ja tällöin on sovellettava 
jakolain ja maanmittausmaksusta annetun lain 
(320/72) säännöksiä. Kustannukset 71 ja 75 §:n 
2 momentissa sekä 72 §:n 3 momentissa tarkoi
tetun erillisen toimituksen pitämisestä on kui
tenkin määrättävä vaatimuksen esittäjän mak
settaviksi, mikäli vaatimus on esitetty ilmeisen 
aiheettomasti. 

83 § 
Uskotun miehen palkkiosta ja kustannusten 

korvaamisesta on voimassa, mitä maanmit
taustoimitusten kustannuksista on erikseen sää
detty. 

89 § 
Lunastustoimituksessa tehtyyn päätökseen 

voidaan hakea muutosta valittamalla maa
oikeuteen jakolaissa säädetyssä järjestyksessä. 

Valitusasiaa maaoikeudessa käsiteltäessä on 
soveltuvin osin noudatettava jakolain säännök
siä. 

91 § 
Haettaessa muutosta maaoikeuden tämän 

lain nojalla antamaan ratkaisuun noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta sääde
tään jakolaissa. 

Ehdotus 

81 § 
Lunastustoimituksen ja ennakkohaltuunoton 

toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset on 
hakijan maksettava ja tällöin on sovellettava 
kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitus
maksusta annetun lain ( 1 ) säännöksiä. Kus
tannukset 71 §:ssä ja 75 §:n 2 momentissa sekä 
72 §:n 3 momentissa tarkoitetun erillisen toimi
tuksen pitämisestä on kuitenkin määrättävä 
vaatimuksen esittäjän maksettaviksi, mikäli 
vaatimus on esitetty ilmeisen aiheettomasti. 

83 § 
U skotun miehen palkkiosta ja kustannusten 

korvaamisesta on voimassa, mitä kiinteistötoi
mitusten osalta erikseen säädetään. 

89 § 
Lunastustoimituksessa tehtyyn päätökseen 

voidaan hakea muutosta valittamalla maa
oikeuteen kiinteistönmuodostamislaissa sääde
tyssä järjestyksessä. 

Valitusasiaa maaoikeudessa käsiteltäessä on 
soveltuvin osin noudatettava kiinteistönmuodos
tamislain säännöksiä. 

91 § 
Haettaessa muutosta maaoikeuden tämän 

lain nojalla antamaan ratkaisuun noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta sääde
tään kiinteistönmuodostamislaissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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7. 
Laki 

kiinteistörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain ( 392/85) 2, 5 ja 6 §, 
näistä 5 § sellaisena kuin se on 30 päivänä maaliskuuta 1994 annetussa laissa (244/94), 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Kiinteistörekisteriin merkitään jakolain 

284 §:n 1 momentissa ja kaavoitusalueiden ja
kolain 115 §:n 1 momentissa mainitut kiinteis
töt sekä jakolain 284 §:n 2 ja 3 momentissa 
mainitut yksiköt. 

5§ 
Kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtivat 

maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot 
sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen kes
kushallinto määrää. Kaavoitusalueiden jako
lain 115 §:n 1 momentin mukaisista kiinteistöis
tä kiinteistörekisteriä pitää kuitenkin rakennus
lautakunnan valvonnan alaisena kiinteistöinsi
nööri. Jos kunnassa on useita kiinteistöinsinöö
rejä, kunnan tulee määrätä kenen heistä on 
toimittava kiinteistörekisterin pitäjänä. 

6§ 
Kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden 

kiinteistörekisteriin merkitsemisen edellytyksis
tä on voimassa, mitä rekisteriyksiköiden maa
rekisteriin ja tonttikiljaan merkitsemisen edelly
tyksistä on erikseen säädetty. 

Ehdotus 

2§ 
Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä: 
1) tilat; 
2) tontit; 
3) yleiset alueet; 
4) valtion metsämaat; 
5) valtion maalle perustetut luonnonsuojelu

lain (71123) mukaiset suojelualueet; 
6) lunastuksen perusteella erotetut alueet lu-

kuun ottamatta yleisiä teitä; 
7) yleisiin tarpeisiin erotetut alueet; 
8) erilliset vesijätöt; sekä 
9) yleiset vedet. 
Muina rekisteriyksikköinä merkitään kiinteis

törekisteriin yhteiset alueet sekä yleisistä teistä 
annetun lain (243154) mukaiset, omistus- tai 
käyttöoikeudella hallittavat tie- ja liitännäisalu
eet samoin kuin vastaavin perustein ennen tam
mikuun 1 päivää 1958 lunastetut alueet, jos tietä 
edelleen käytetään yleisenä tienä. 

5§ 
Kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtivat 

maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot 
sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen kes
kushallinto määrää. Tonteista ja yleisistä alu
eista kiinteistörekisteriä pitää kuitenkin raken
nuslautakunnan valvonnan alaisena kiinteis
töinsinööri. Jos kunnassa on useita kiinteistöin
sinöörejä, kunnan tulee määrätä, kenen heistä 
on toimittava kiinteistörekisterin pitäjänä. 

6§ 
Kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden 

kiinteistörekisteriin merkitsemisen edellytyksis
tä on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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8. 
Laki 

maaseutuelinkeinolain 38 ja 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 38 §:n 2 

momentti ja 43 §, 
näistä 43 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä syyskuuta 1993 annetulla lailla 

(805/93), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

38 § 

Maan käyttäminen 

Maatiloja varten voidaan myös perustaa 
myös yhteismetsä. Yhteismetsä on muodostet
tava kooltaan sekä tilusten sijainnin ja metsä
talouden harjoittamisen kannalta tarkoituksen
mukaiseksi. Yhteismetsää perustettaessa voi
daan liittää tiluksia yhden tai useamman kun
nan alueelta. Yhteismetsään voidaan perustaa 
rasitteita ja asettaa sille velvoitteita luonnon
suojelu- tai retkeilykäyttöä varten. Rasitteet 
perustetaan lopullisesti 43 §:ssä tarkoitetussa 
maanmittaustoimituksessa ja merkitään sen jäl
keen maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin. 
Velvoitteet on sisällytettävä yhteismetsän osa
kaskunnan toimintaa varten laadittavaan ohje
sääntöön. Rasitteet ja velvoitteet on myös 
otettava huomioon yhteismetsän metsätalous
suunnitelmaa laadittaessa. 

43 § 

Maanmittaustoimitukset 

Maaseutupiirin maanmittausinsinööri tai hä
nen määräyksestään maanmittausteknikko voi 
suorittaa tämän lain täytäntöönpanoon liitty
vän maanmittaustoimituksen sen mukaisesti 
kuin jakolaissa (604/51) säädetään. Yhteismet
sän perustamisen jälkeen maaseutupiirin tulee 
hakea asianomaiselta maanmittaustoimistolta 
määräys yhteismetsän muodostamista tarkoit
tavan maanmittaustoimituksen suorittamiseen. 

Maatilahallitus voi jakolaissa tarkoitettujen 
toimitusmiesten esityksestä siirtää hallinnas
saan olevaa omaisuutta käytettäväksi uusjaossa 
toimitusmiesten esittämällä tavalla tämän lain 
mukaan maansaantiin oikeutettujen tilojen 
koon suurentamiseksi ja jakoalueen tilussijoi
tuksen parantamiseksi. 

23 3407911 

Maatiloja varten voidaan myös perustaa 
yhteismetsä. Yhteismetsä on muodostettava 
kooltaan sekä tilusten sijainnin ja metsätalou
den harjoittamisen kannalta tarkoituksenmu
kaiseksi. Yhteismetsää perustettaessa voidaan 
liittää tiluksia yhden tai useamman kunnan 
alueelta. Yhteismetsään voidaan perustaa rasit
teita ja asettaa sille velvoitteita luonnonsuojelu
tai retkeilykäyttöä varten. Rasitteet perustetaan 
lopullisesti 43 §:ssä tarkoitetussa kiinteistö
toimituksessa ja merkitään sen jälkeen kiinteis
törekisteriin. Velvoitteet on sisällytettävä yh
teismetsän osakaskunnan toimintaa varten laa
dittavaan ohjesääntöön. Rasitteet ja velvoitteet 
on myös otettava huomioon yhteismetsän met
sätaloussuunnitelmaa laadittaessa. 

43 § 

Kiinteistötoimitukset 

Tämän lain täytäntöönpanoon liittyvä kiinteis
tötoimitus suoritetaan sen mukaisesti kuin kiin
teistönmuodostamislaissa ( 1 ) säädetään. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi kiinteistön
muodostamislaissa tarkoitettujen toimitusmies
ten esityksestä siirtää hallinnassaan olevaa 
omaisuutta käytettäväksi uusjaossa toimitus
miesten esittämällä tavalla tämän lain mukaan 
maansaantiin oikeutettujen tilojen koon suu
rentamiseksi ja jakoalueen tilussijoituksen pa
rantamiseksi. 

Ennen kuin uusjaossa päätetään lopullisesta 
jakoehdotuksesta, on 2 momentissa tarkoitetun 
omaisuuden suunnitellusta käyttämisestä pyy
dettävä maaseutuelinkeinopiirin lausunto ja va
rattava maaseutuelinkeinopiirille tilaisuus luo-
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Voimassa oleva laki 

Ennen kuin uusjaossa päätetään lopullisesta 
jakoehdotuksesta, on 2 momentissa tarkoitetun 
omaisuuden suunnitellusta käyttämisestä pyy
dettävä maaseutupiirin lausunto ja varattava 
maaseutupiirille tilaisuus luovutussopimusten 
tekemiseen tilakoon suurentamiseen tarkoite
tusta omaisuudesta. Muusta 2 momentissa tar
koitetusta omaisuudesta määrätään uusjaossa 
suoritettavaksi tilikorvaus maatilahallitukselle. 

Maanmittaustoimitusten toimituskustannus
ten suorittamiseen sovelletaan, mitä jakolaissa 
ja maanmittausmaksusta annetussa laissa 
(320/72) asiasta on säädetty. 

9. 

Ehdotus 

vutussopimusten tekemiseen tilakoon suurenta
miseen tarkoitetusta omaisuudesta. Muusta 2 
momentissa tarkoitetusta omaisuudesta määrä
tään uusjaossa suoritettavaksi tilikorvaus maa
ja metsätalousministeriölle. 

Tämän lain täytäntöönpanoon liittyvien kiin
teistötoimitusten toimituskustannukset suorittaa 
hakija. Käytettäessä omaisuutta uusjaon yhtey
dessä toimituskustannusten suorittamiseen sovel
letaan, mitä uusjaon osalta asiasta säädetään. 
Maaoikeuden istunnon kustannukset suoritetaan 
valtion varoista noudattaen kuitenkin, mitä kiin
teistönmuodostamislain 253 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
kaivoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä syyskuuta 1965 annetun kaivoslain (503/65) 29 ja 35 § sekä 
muutetaan 27, 28 ja 30 § sekä 38 §:n 3 momentti ja 66 §:n 2 momentti, 
näistä 66 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa 

(1020/93), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

27 § 
Mikäli kaivospiirihakemus täyttää tässä lais

sa säädetyt edellytykset, kauppa- ja teollisuus
ministeriön on annettava määräys kaivospiiri
toimituksen suorittamisesta, ja pyydettyään 
maanmittaushallituksen ehdotuksen, määrättä
vä maanmittausinsinööri toimitusinsinööriksi. 

Valitus päätöksestä, joka koskee valtauskir
jan antamista tahi kaivospiiritoimituksen suo
ritettavaksi määräämistä tai toimitusinsinöörin 
määräämistä, ei estä suorittamasta toimitusta, 
jos hakija sitä vaatii. Toimitusta ei kuitenkaan 
saa lopettaa, ennen kuin valitus on lopullisesti 
ratkaistu. 

Ehdotus 

27 § 
Mikäli kaivospiirihakemus täyttää tässä lais

sa säädetyt edellytykset, kauppa- ja teollisuus
ministeriön on annettava päätös kaivospiirin 
määräiimisestä. Päätös kaivospiirin määräämi
sestä on toimitettava asianomaiselle maanmitta
ustoimistolle, jonka on viipymättii annettava 
toimitusmääräys kaivospiiritoimituksen suoritta
miseksi. 

Valitus päätöksestä, joka koskee valtauskir
jan antamista, kaivospiirin määräämistä tai 
toimitusmääräystä kaivospiiritoimituksen suOI·it
tamiseksi, ei estä suorittamasta toimitusta, jos 
hakija sitä vaatii. Tarvittaessa kauppa- ja teol
lisuusministeriö voi asettaa määräajan kaivospii
ritoimituksen suorittamiselle. Toimitusta ei kui
tenkaan saa lopettaa ennen kuin valitus on 
lopullisesti ratkaistu. 
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28 § 
Kaivospiiritoimituksessa tulee olla kaksi us

kottua miestä, jotka toimitusinsinööri kutsuu 
jakotoimitusta varten valituista uskotuista mie
histä siinä tai niissä kunnissa, joissa kaivospiiri 
määrätään. 

Toimitusinsinööri ja uskotut miehet suorit
tavat toimitusmiehinä tehtävänsä virkamiehen 
vastuulla. Heidän esteellisyydestään sekä esteei
lisyyttä koskevan väitteen tekemisestä ja rat
kaisemisesta sekä siitä aiheutuvista toimenpi
teistä on vastaavasti voimassa, mitä jakotoimi
tusten osalta on jakolaissa säädetty, kuitenkin 
niin, että toimitusinsinöörin esteelliseksi totea
misesta ilmoitetaan kauppa- ja teollisuusminis
teriölle toisen toimitusinsinöörin määräämistä 
varten ja että toimitusmiesten päätökseen, jolla 
estemuistutus on hylätty, ei saa erikseen hakea 
muutosta. 

Jos toimitusmiehet ovat eri mieltä asiasta, 
ratkaistaan asia enemmistöpäätöksellä. Jos jo
kainen on eri mieltä, tulkoon toimitusinsinöö
rin mielipide päätökseksi. 

29 § 
Jollei kaivospiiritoimitusta ole lopetettu sitä 

varten määrätyssä ajassa, on toimitusinsinöörin 
ennen sanotun ajan loppua ilmoitettava siitä 
kauppa- ja teollisuusministeriölle mainitsemalla 
syyt toimituksen viivästymiseen. Kauppa- ja te
ollisuusministeriö voi pitentää määräaikaa toimi
tuksen lopettamiseksi tai, milloin syytä on, 
määrätä uuden toimitusinsinöörin. 

30 § 
Toimitusinsinöörin on viimeistään 14 päivää 

ennen toimituksen alkua kuulutettava toimitus 
sillä tavoin, kuin julkisista kuulutuksista on 
säädetty, sekä saman ajan kuluessa lähetettävä 
erillinen kutsu postitse hakijalle ja kullekin 
kaivospiirihakemuksesta ilmoitetulle tai muu
toin tiedossa olevalle asianosaiselle. 

Maanomistajan on kutsun lähettämistä var
ten toimitusinsinöörin pyynnöstä ilmoitettava, 
ketä vuokramiestä tai muuta rajoitetun esine
oikeuden haltijaa toimitus koskee. 

Josa toimitus koskee valtion maata, on 
toimitusinsinöörin ilmoitettava toimituksesta 
sille viranomaiselle, jonka hallinnon alaisena 
maa on, tai, milloin toimitus muutoin koskee 
valtion etua, lääninhallitukselle valtion asiamie
hen määräämiseksi. 

28 § 
Toimitusinsinöörinä kaivospiiritoimituksessa 

on kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu diplomi-insinööri. Muutoin kai
vospiiritoimituksen toimitusmiehiin sekä heidän 
päätöksentekoansa sovelletaan, mitä kiinteistön
muodostamislaissa ( 1 ) säädetään. 

29 § 
(kumotaan) 

30§ 
Kaivospiiritoimituksen tiedottamisesta on voi

massa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa sääde
tään kiinteistötoimituksen tiedottamisesta. 
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Voimassa oleva laki 

Jos toimitus täytyy siirtää toistaiseksi eikä 
seuraavaa kokouspäivää voida ennen kokouk
sen lopettamista määrätä ja asianasaisille il
moittaa, on tieto siitä annettava 1 momentissa 
säädetyllä tai asianosaisten sopimaila tavalla. 
Näin tapahtuvasta toimituksen jatkamisesta on 
erikseen ilmoitettava 3 momentissa mainitulle 
viranomaiselle. 

35 § 
Jos rajankäynti on toimitusta varten tarpeen, 

on toimitusmiesten suoritettava se ilman eri 
määräystä noudattamalla, mitä jakolaissa on 
säädetty. 

Ehdotus 

35 § 
(kumotaan) 

38 § 

Sitten kun pöytäkirja ja asiakirjat ovat sää
detyn ajan olleet yleisön nähtävinä, on toimi
tusinsinöörin viivytyksettä lähetettävä ne kaup
pa- ja teollisuusministeriölle. Kun kaivospiiri
toimitus on muulta kuin korvausta koskevalta 
osalta saanut lainvoiman, on kauppa- ja teol
lisuusministeriön tehtävä siitä merkintä kaivos
rekisteriin ja ilmoitettava toimitus merkittäväk
si (maarekisteriin) tai (tonttikirjaan). Todistuk
seksi kaivosoikeudesta ja sen kaivosrekisteriin 
merkitseruisestä ministeriön on annettava oi
keuden haltijalle kaivoskirja. 

Sitten kun pöytäkirja ja asiakirjat ovat sää
detyn ajan olleet yleisön nähtävinä, on toimi
tusinsinöörin viivytyksettä lähetettävä ne kaup
pa- ja teollisuusministeriölle. Kun kaivospiiri
toimitus on muulta kuin korvausta koskevalta 
osalta saanut lainvoiman, on kauppa- ja teol
lisuusministeriön tehtävä siitä merkintä kaivos
rekisteriin ja lähetettävä kiinteistörekisterin pi
täjälle ilmoitus merkintöjen tekemiseksi kiinteis
törekisteriin T odistukseksi kaivosoikeudesta ja 
sen kaivosrekisteriin merkitseruisestä ministe
riön on annettava oikeuden haltijalle kaivos-
kirja. 

66 § 

Asian käsittelystä maaoikeudessa ja muutok
senhausta maaoikeuden päätökseen on soveltu
vin osin voimassa, mitä maanmittaustoimitusta 
koskevasta oikeudenkäynnistä säädetään jako
laissa. 

Asian käsittelystä maaoikeudessa ja muutok
senhausta maaoikeuden päätökseen on soveltu
vin osin voimassa, mitä kiinteistötoimitusta 
koskevasta muutoksenhausta säädetään kiinteis
tönmuodostamislaissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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10. 
Laki 

kalastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 45 §:n 1 momentti, 55 §ja 

117 §:n 3 momentti, 
näistä 45 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 

( 1355/9 3), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

45 § 
Rauhoituspiirin rajat voidaan selvittää kalas

tusalueen hakemuksesta suoritettavassa maan
mittaustoimituksessa. Toimituksen suorittaa 
toimitusinsinööri ilman uskottuja miehiä ja 
siihen on muuten sovellettava, mitä jakolaissa 
säädetään rajankäynnistä. Toimituksen kustan
nukset maksetaan, jollei valtio ota niitä suorit
taakseen, kalastusalueen varoista. 

55 § 
Jolleivät osakkaiden vesialueosuudet ole tie

dossa tai jos niistä kalastuskunnan kokoukses
sa ilmenee erimielisyyttä, on maanmittauskont
torilta pyydettävä nämä osuudet osoittava luet
telo. Luettelosta ei peritä maksua. 

Jos maanmittauskonttorissa ei ole 1 momen
tissa mainittua luetteloa tai se on puutteellinen 
ja luettelon laatiminen tai täydentäminen edel
lyttää jakolain 231 b §:ssä tarkoitetun toimituk
sen suorittamista, on kalastuskunnan luettelon 
saadakseen haettava mainittua toimitusta, josta 
aiheutuvat kustannukset suoritetaan kalastus
kunnan varoista. 

Ehdotus 

45 § 
Rauhoituspiirin rajat voidaan selvittää kalas

tusalueen hakemuksesta suoritettavassa kiin
teistötoimituksessa. Toimituksen suorittaa toi
mitusinsinööri ilman uskottuja miehiä ja siihen 
on muuten sovellettava, mitä kiinteistönmuo
dostamislaissa ( 1 ) säädetään rajankäynnis
tä. Toimituksen kustannukset maksetaan kalas
tusalueen varoista. 

55 § 
Jolleivät osakkaiden vesialueosuudet ole tie

dossa tai jos niistä kalastuskunnan kokoukses
sa ilmenee erimielisyyttä, on maanmittaustoi
misto/ta pyydettävä nämä osuudet osoittava 
luettelo. 

Jos maanmittaustoimistossa ei ole 1 momen
tissa mainittua luetteloa tai se on puutteellinen 
ja luettelon laatiminen tai täydentäminen edel
lyttää kiinteistönmuodostamislain 101 §:ssä tar
koitetun kiinteistönmäärityksen suorittamista, 
on kalastuskunnan luettelon saadakseen haet
tava mainittua toimitusta. Toimituksesta aiheu
tuviin toimituskustannuksiin sovelletaan, mitä 
kiinteistönmuodostamislain 212 §:n 2 momentis
sa säädetään. 

117 § 

Tässä laissa tarkoitetaan kylällä, jollei edellä 
muuta ole säädetty, alkuperäistä vesialueen 
omistajaa kuten kylää, jakokuntaa sekä yk
sinäistaloa ja siihen verrattavaa omistusyksik
köä. 

Tässä laissa tarkoitetaan kylällä kiinteistön
muodostamislain 2 §:n 7 kohdan mukaista vesi
oikeudellista kylää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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11. 
Laki 

muinaismuistolain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä kesäkuuta 1963 annetun muinaismuistolain (295/63) 5 §:n momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5§ 
Jos kiinteä muinaiSJaannös suoja-alueineen 

on määrätty maanmittaustoimituksessa tai 
pakkolunastettu, on siinä määrättyjä rajoja 
noudatettava. 

12. 

Ehdotus 

5§ 
Jos kiinteä muinaiSJaannös suoja-alueineen 

on määrätty kiinteistötoimituksessa tai lunastet
tu, on siinä määrättyjä rajoja noudatettava. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
uusjakojen tukemisesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 4 ja 6 §, 
näistä 6 §sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä toukokuuta 1990 annetulla lailla 

( 450/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 
Osakkaiden maksettavaksi tulevaa maanmit

tausmaksua voidaan 3 §:n 2 momentissa tarkoi
tetuissa uusjaoissa alentaa enintään 50 prosent
tia. Edellä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa voidaan maanmittausmaksua alen
taa enemmänkin tai jättää se kokonaan peri
mättä. 

6§ 
Maa- ja metsätalousministeriö päättää uus

jaon kustannuksista 3 §:n 2 ja 3 momentin 
mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jätettä
vän osan suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetusta 
maanmittausmaksun alentamisesta tai perimät
tä jättämisestä. Päätös voidaan tehdä jo ennen 
kuin kysymys jaon toimeenpanosta on lopulli
sesti ratkaistu. 

Ehdotus 

4§ 
Osakkaiden maksettavaksi tulevaa kiinteistö

toimitusmaksua voidaan 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuissa uusjaoissa alentaa enintään 50 
prosenttia. Edellä 3 §:n 3 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa voidaan kiinteistötoimitus
maksua alentaa enemmänkin tai jättää se ko
konaan perimättä. 

6§ 
Maa- ja metsätalousministeriö päättää uus

jaon kustannuksista 3 §:n 2 ja 3 momentin 
mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jätettä
vän osan suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetusta 
kiinteistötoimitusmaksun alentamisesta tai peri
mättä jättämisestä. Päätös voidaan tehdä jo 
ennen kuin kysymys jaon toimeenpanosta on 
lopullisesti ratkaistu. 
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Voimassa oleva laki 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittauskonttori. 

13. 

Ehdotus 

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti 
päättää maanmittaustoimisto. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annetun lain 4 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin 30 päivänä 

elokuuta 1963 annetun lain (433/63) 4 §:n 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Varojen myöntämisen edellytyksistä jakolain 
97 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
säädetään asetuksella. 

4 § 

Ehdotus 

Varojen myöntämisen edellytyksistä kiinteis-
tönmuodostamislain ( 1 ) 73 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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14. 
Laki 

yhteisaluelain 8 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä elokuuta 1989 annetun yhteisaluelain (758/89) 8 §:n 3 momentti ja 10 §:n 

2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Jos osakas on luovuttanut kiinteistöönsä 
kuuluvan osuuden yhteiseen alueeseen tai yh
teiseen erityiseen etuuteen taikka osan sellaises
ta osuudesta, luovutuksensaaja saa hankkiman
sa osuuden perusteella osakkaan puhevallan 
osakaskunnan kokouksessa sen jälkeen kun 
osuus on maanmittaustoimituksessa siirretty tai 
määrätty hänen omistamaansa kiinteistöön 
kuuluvaksi taikka kun osuus on muodostettu 
tilaksi. 

8 § 

Ehdotus 

Jos osakas on luovuttanut kiinteistöönsä 
kuuluvan osuuden yhteiseen alueeseen tai yh
teiseen erityiseen etuuteen taikka osan sellaises
ta osuudesta, luovutuksensaaja saa hankkiman
sa osuuden perusteella osakkaan puhevallan 
osakaskunnan kokouksessa sen jälkeen kun 
osuus on kiinteistötoimituksessa siirretty tai 
määrätty hänen omistamaansa kiinteistöön 
kuuluvaksi taikka kun osuus on muodostettu 
tilaksi. 

10 § 

Jos osakas ei itse halua huolehtia järjestäy
tymättömän osakaskunnan kokouksen koolle 
kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, hän 
voi pyytää maanmittaustoimistoa määräämään 
toimiston palveluksessa olevan diplomi-insi
nöörin, jonka tehtävänä on maanmittaustoimi
tusten suorittaminen, huolehtimaan kokouksen 
koolle kutsumisesta ja järjestämisestä osakkaan 
ilmoittamalla tavalla. 

Jos osakas ei itse halua huolehtia järjestäy
tymättömän osakaskunnan kokouksen koolle 
kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, hän 
voi pyytää maanmittaustoimistoa määräämään 
toimiston palveluksessa olevan diplomi-insi
nöörin, jonka tehtävänä on kiinteistötoimitus
ten suorittaminen, huolehtimaan kokouksen 
koolle kutsumisesta ja järjestämisestä osakkaan 
ilmoittamalla tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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15. 
Laki 

vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 20 päivänä toukokuuta 

1988 annetun lain (451/88) 6, 8 ja 19 § sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 3-5 kohta ja 3 momentti, 3 §, 4 §:n 2 momentti, 7 §, 9 §:n 1 

momentti, 10 §, 12 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 ja 3 momentti, 18 §, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 2 
momentti, 22 §, 23 §:n 2 momentti ja 24 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2§ 
Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelyssä voi

daan: 

3) liittää kiinteistöön yhteinen alue tai sen 
osa; 

4) suorittaa vesijätön jako, erillisen vesijätän 
tilaksimuodostaminen, vesijättöjen järjestely se
kä vesijätön lunastaminen; 

5) perustaa, siirtää ja poistaa jakolain 
( 604/51) mukainen rasite; ja 

Tilusjärjestelyssä saadaan lisäksi suorittaa 
sellaisia jakolain mukaisia toimenpiteitä, joita 
rekisterilaitoksen ja kiinteistöjärjestelmän sel
vyys edellyttää. 

3 § 
Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestelytoi

mituksessa, jonka toimitusmiehistä ja jossa nou
datettavasta menettelystä on soveltuvin kohdin 
voimassa, mitä jakolain 7-11, 13, 15-18, 20 
ja 24 luvassa on säädetty toimitusmiehistä ja 
-menettelystä jakotoimituksessa. 

Sen lisäksi mitä jakolain 64 §:ssä on säädetty, 
on tilusjä1jeste/yssä asianosainen myös se, jolle 
on luovutettu määräala. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan 
2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittuihin 
toimenpiteisiin, mitä jakolaissa menettelystä 
niissä on säädetty sekä yksityisten teiden jär
jestelyyn, mitä menettelystä tietoimituksessa on 
yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) sää
detty. 

Saatuaan vesilain 21 luvun 8 a §:ssä tarkoi
tetut päätösasiakirjat maanmittauskonttorin 
on, mikäli tilusjärjestelyn suorittaminen saattaa 
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3) yhteinen alue tai sen osa lunastaa ja siirtää 
kiinteistöön; 

4) suorittaa vesijätön jako, erillisen vesijätön 
tilaksimuodostaminen sekä vesijätön lunasta
minen; 

5) perustaa, siirtää ja poistaa kiinteistönmuo
dostamislain ( 1 ) mukainen rasite; ja 

Tilusjärjestelyssä saadaan lisäksi suorittaa 
sellaisia kiinteistönmuodostamislain mukaisia 
toimenpiteitä, joita rekisterilaitoksen ja kiin
teistöjärjestelmän selvyys edellyttää. 

3 § 
Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestelytoi

mituksessa, josta on, jollei tästä laista muuta 
johdu, soveltuvin kohdin voimassa, mitä kiin
teistönmuodostamislaissa uusjaosta säädetään. 

4 § 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan 
2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittuihin 
toimenpiteisiin, mitä kiinteistönmuodostamis
laissa menettelystä niissä säädetään, sekä yksi
tyisten teiden järjestelyyn, mitä menettelystä 
tietoimituksessa yksityisistä teistä annetussa 
laissa (358/62) säädetään. 

Saatuaan vesilain 21 luvun 8 a §:ssä tarkoi
tetut päätösasiakirjat maanmittaustoimiston on, 
mikäli tilusjärjestelyn suorittaminen saattaa ol-
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olla tarpeellista, siirrettävä asiakirjat asianomai
selle maanmittaustoimistolle, jonka on annettava 
määräys tilusjärjestelytoimituksen suorittami
sesta. Vesilain 19 luvun 5 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen asiakirjojen tultua maanmittaus
toimistolle on maanmittaustoimiston annettava 
määräys tilusjärjestelytoimituksesta, jollei il
meistä estettä toimituksen suorittamiselle ole. 

6 § 
Tilusvaihdossa saadaan, jos vaihdettavien ti

lusten jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan, enintään 
JO prosenttia luovuttavan kiinteistön summittain 
lasketusta jyvitysarvosta korvata rahalla. 

Tilusvaihto edellyttää kiinteistön omistajan ja 
panttioikeuden haltijan suostumusta sen mukaan 
kuin jakolain 211 §:n 3 momentissa on säädetty. 

7 § 
Alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen saa

daan suorittaa, jollei vastaavaa parannusta 
tilussijoitukseen saada aikaan tilusvaihdolla. 
Jos luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön 
omistajat sopivat, saadaan alueen siirtäminen 
kuitenkin toteuttaa tilusvaihdon sijasta. Mikäli 
kiinteistöt kuuluvat eri omistajille, siirrettäväs
tä alueesta on vastaanottavan kiinteistön omis
tajan maksettava luovuttavan kiinteistön omis
tajalle täysi korvaus. Luovuttavan kiinteistön 
summittain laskettu jyvi(vsarvo saa siirron joh
dosta vähetä enintään JO prosenttia. Siirtäminen 
edellyttää lisäksi kiinteistön omistajan ja panui
oikeuden haltijan suostumusta sen mukaan kuin 
jakolain 211 §:n 3 momentissa on säädetty. 

8 § 
Yhteisen alueen tai sen osan liittämisestä 

kiinteistöön on soveltuvin osin voimassa, mitä 
7 §:ssä on säädetty alueen siirtämisestä kiinteis
töstä toiseen. Liittämiseen ei kuitenkaan vaadita 
yhteistä aluetta rasittavan panttioikeuden halti
jan suostumusta. 

Liitetystä alueesta suoritettavan lunastushin
nan maksamisessa ja perimisessä on soveltuvin 
kohdin noudatettava, mitä jakolain 243 §:n 2 ja 
3 momentissa on säädetty menettelystä yhteistä 
vesijättöaluetta lunastettaessa. 

9 § 
Rasitteen perustamisen ja siirtämisen edelly

tyksistä on voimassa, mitä asiasta jakolain 

Ehdotus 

la tarpeellista, annettava määräys tilusjärjeste
lytoimituksen suorittamisesta. Vesilain 19 lu
vun 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen asia
kirjojen tultua maanmittaustoimistolle on 
maanmittaustoimiston annettava määräys tilus
järjestelytoimituksesta, jollei ilmeistä estettä 
toimituksen suorittamiselle ole. 

6 § 
(kumotaan) 

7 § 
Alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen saa

daan suorittaa, jollei vastaavaa parannusta 
tilussijoitukseen saada aikaan tilusvaihdolla. 
Jos luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön 
omistajat sopivat, saadaan alueen siirtäminen 
kuitenkin toteuttaa tilusvaihdon sijasta. Mikäli 
kiinteistöt kuuluvat eri omistajille, siirrettäväs
tä alueesta on vastaanottavan kiinteistön omis
tajan maksettava luovuttavan kiinteistön omis
tajalle täysi korvaus. 

8 § 
(kumotaan) 

9 § 
Rasitteen perustamisen, siirtämisen ja poista

misen edellytyksistä on voimassa, mitä niistä 
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237 §:n ja 239 §:ssä on säädetty. Rasite voidaan 
kuitenkin perustaa, vaikka asianosaiset eivät 
siitä sovi. 

10 § 
Siltä osin kuin 6-9 §:ssä ei ole t01sm saa

detty, on 2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa 
mainittujen toimenpiteiden suorittamisen edel
lytyksiin sovellettava, mitä niistä jakolaissa on 
säädetty. 

12 § 
Tilusjärjestelyn yhteydessä voidaan suorittaa 

määräalan lohkominen ja rajankäynti ilman eri 
määräystä noudattaen, mitä niiden suorittami
sesta jakolaissa on säädetty. Lohkomisen suo
rittaminen ei kuitenkaan saa sanottavasti vii
västyttää tilusjärjestelyn toimittamista. 

17 § 
Alue, joka järjestelytoimituksessa siirretään 

kiinteistöstä toiseen, sekä yhteinen alue tai sen 
osa, joka liitetään kiinteistöön, vapautuu siihen 
kohdistuvista panttioikeuksista. Vastaanotta
vaa kiinteistöä rasittavat panttioikeudet koh
distuvat tilusjärjestelyn saatua lainvoiman 
myös kiinteistöön siirrettyyn tai liitettyyn alu
eeseen. 

Jollei korvausta määrätä talletettavaksi, on 
korvauksen maksamisesta voimassa, mitä 
maanmittaustoimituksen tilikorvauksesta on 
säädetty. 

18 § 
Siltä osin kuin 6 ja 7 §:ssä ei ole tozsm 

säädetty, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen jär
jestelytoimenpiteiden suorittaminen ei edellytä 
kiinteistön omistajan eikä kiinteistöön kohdistu
van panttioikeuden haltijan suostumusta. 

Tilusjärjestelyn suorittaminen ei edellytä 
vuokra-, nautinta- tai muun niihin verrattavan 
käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Jos jär
jestelytoimenpiteen johdosta alue vaihtaa omis
tajaa, järjestetään alueen käyttöoikeuden halti
jan asema noudattaen, mitä jakolain 21 luvussa 
on säädetty. 

Ehdotus 

kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. Rasite 
voidaan kuitenkin perustaa, vaikka asianosai
set eivät siitä sovi. 

10 § 
Siltä osin kuin 7 ja 9 §:ssä ei toisin säädetä, 

on 2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittu
jen toimenpiteiden suorittamisen edellytyksiin 
sovellettava, mitä niistä kiinteistönmuodosta
mislaissa säädetään. Toimenpiteiden suorittami
nen ei kuitenkaan edellytä kiinteistön omistajan 
suostumusta. 

12 § 
Tilusjärjestelyn yhteydessä voidaan suorittaa 

määräalan lohkominen ja rajankäynti ilman eri 
määräystä noudattaen, mitä niiden suorittami
sesta kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 
Lohkomisen suorittaminen ei kuitenkaan saa 
sanottavasti viivästyttää tilusjärjestelyn toimit
tamista. 

17 § 
Alue, joka järjestelytoimituksessa siirretään 

kiinteistöstä toiseen, vapautuu siihen kohdistu
vista panttioikeuksista. Vastaanottavaa kiin
teistöä rasittavat panttioikeudet kohdistuvat 
tilusjärjestelyn saatua lainvoiman myös kiin
teistöön siirrettyyn alueeseen. 

Jollei korvausta määrätä talletettavaksi, on 
korvauksen maksamisesta voimassa, mitä siitä 
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. 

18 § 
Tilusjärjestelyn suorittaminen ei edellytä 

nautintaoikeuden haltijan eikä vuokra-, nautin
ta- tai muun niihin verrattavan käyttöoikeuden 
haltijan suostumusta. Jos järjestelytoimenpiteen 
johdosta alueen omistaja vaihtuu, järjestetään 
alueen käyttöoikeuden haltijan asema noudat
taen, mitä kiinteistönmuodostamislaissa sääde
tään. 
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19 § 
Tilusjärjestely toimitetaan manttaaleja muut

tamatta. Muodostetulle uudelle tilalle on kuiten
kin määrättävä manttaali. 

20 § 
Tilusjärjestelyn toimituskustannukset on 

asianosaisten suoritettava sen mukaan kuin he 
siitä sopivat. Jolleivät asianosaiset sovi toimi
tuskustannusten suorittamisesta, on toimitus
kustannukset määrättävä asianosaisten suori
tettaviksi kunkin tilusjärjestelystä saaman hyö
dyn tai muun kohtuulliseksi katsottavan perus
teen mukaan. Muutoin toimituskustannuksiin 
ja niiden suorittamiseen sekä korvausten ja 
kustannusten etuoikeuteen ja perimiseen on so
vellettava, mitä niistä jakolain 263-265 ja 
276-281 §:ssä on säädetty, jollei tässä laissa 
ole toisin säädetty. 

Ehdotus 

19 § 
(kumotaan) 

20 § 
Tilusjärjestelyn toimituskustannukset on 

asianosaisten suoritettava sen mukaan kuin he 
siitä sopivat. Jolleivät asianosaiset sovi toimi
tuskustannusten suorittamisesta, on toimitus
kustannukset määrättävä asianosaisten suori
tettaviksi kunkin tilusjärjestelystä saaman hyö
dyn mukaan. Muutoin toimituskustannuksiin 
ja niiden suorittamiseen sekä korvauksiin on 
sovellettava, mitä niistä kiinteistönmuodosta
mislaissa säädetään, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 

21 § 

Toimitusmiesten on tehtävä kustannusarvio 
1 momentissa tarkoitettujen teiden tekemisestä 
sekä määrättävä aika, jonka kuluessa nämä tiet 
on rakennettava valmiiksi. Erityisestä syystä 
maanmittauskonttori voi tiekunnan tai, jollei 
tiekuntaa ole perustettu, tieosakkaiden yhtei
sestä hakemuksesta myöntää pitennystä toimi
tusmiesten asettamaan määräaikaan. 

22 § 
Tilusjärjestelyn johdosta asianosaisten mak

settavaksi tulevaa maanmittausmaksua voidaan 
alentaa tai se voidaan jättää kokonaan peri
mättä noudattaen soveltuvin osin, mitä uusja
kojen tukemisesta annetussa laissa on säädetty. 

Toimitusmiesten on tehtävä kustannusarvio 
1 momentissa tarkoitettujen teiden tekemisestä 
sekä määrättävä aika, jonka kuluessa nämä tiet 
on rakennettava valmiiksi. Erityisestä syystä 
maanmittaustoimisto voi tiekunnan tai, jollei 
tiekuntaa ole perustettu, tieosakkaiden yhtei
sestä hakemuksesta myöntää pidennystä toimi
tusmiesten asettamaan määräaikaan. 

22 § 
Tilusjärjestelyn johdosta asianosaisten mak

settavaksi tulevaa kiinteistötoimitusmaksua voi
daan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan 
perimättä noudattaen soveltuvin osin, mitä 
uusjakojen tukemisesta annetussa laissa sääde
tään. 

23 § 

Tilukset saadaan ottaa haltuun toimituksen 
tultua merkityksi maarekisteriin. 

24 ~ 
Muutoksenhausta tilu~järjestelytoimitukseen 

on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jakolaissa 
on säädetty muutoksenhausta tilusvaihtoon. 

Tilukset saadaan ottaa haltuun toimituksen 
tultua merkityksi kiinteistörekisteriin. 

24 § 
Muutoksenhausta tilusjärjestelytoimitukseen 

on soveltuvin kohdin voimassa, mitä kiinteis
tönmuodostamislaissa säädetään muutoksenha
usta kiinteistötoimitukseen. 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta kuitenkin vain ratkaisuun, jolla on 
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16. 

Ehdotus 

hylätty vaatimus oikeudesta olla asianosaisena 
toimituksessa, estemuistutus, vaatimus toimituk
sen keskeyttämisestä tai vaatimus toimituksen 
jättämisestä sikseen. Lisäksi toimituksen kestä
essä saa hakea erikseen muutosta ratkaisuun, 
joka koskee toimituksen yhteydessä suoritettua 
rajankäyntiä tai sen suorittamista koskevaa vaa
timuksen hylkäämistä, jos toimitusinsinööri kat
soo muutoksenhaun sallimisen kesken toimituk
sen tarkoituksenmukaiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Laki 

päivänä 

eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräistä vesitilusjärjestelyistä 11 päivänä tammikuuta 1980 annetun lain (31/80) 14 § 

sekä 
muutetaan 3 ja 4 §, 5 §:n 1 momentti, 11 ja 13 §, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 

2 momentti ja 25 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 § osittain muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla 

(931193) ja 19 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Tilusjärjestelyn suorittavat jakolain 43 §:ssä 

tarkoitetut toimitusmiehet 

4§ 
Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelyssä voi

daan suorittaa jakolaissa tarkoitettuja erillisten 
vesijättöjen tilaksi muodostamisia ja tilaan liit
tämisiä, tilusvaihtoja ja tarvittaessa jaon täyden
tämisiä sekä niihin liittyviä jakolaissa säädettyjä 
toimenpiteitä. Lisäksi tilusjärjestelyssä voidaan 
suorittaa tilusten lunastamisia sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. 

Ehdotus 

3§ 
Tilusjä1jestely suoritetaan tilusjärjestelytoimi

tuksessa, josta on, jollei tästä laista muuta johdu, 
soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteistönmuo
dostamislaissa ( 1 ) säädetään yhteisen alu
een jaosta. 

4§ 
Tämän lain mukaisessa tilusjäljestelytoimi

tuksessa voidaan suorittaa kiinteistönmuodos
tamislain mukaisia toimenpiteitä. Lisäksi toimi
tuksessa voidaan suorittaa tilusten lunastamisia 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
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Jollei tässä laissa toisin säädetä, on toimituk
sessa noudatettavasta menettelystä sekä toimi
tuksen maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin 
merkitsemisestä soveltuvin kohdin voimassa 1 
momentissa tarkoitettujen jakolain mukaisten 
toimitusten osalta, mitä niistä jakolaissa sääde
tään, 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun lunastami
sen osalta, mitä jakolaissa säädetään erillisen 
alueen tilaksi muodostamisesta, ja muun lunas
tamisen osalta, mitä jakolain 243 §:n mukaisesta 
vesijätön lunastamisesta säädetään. 

5§ 
Edellä 1 §:ssä mainitun tarkoituksen toteut

tamiseksi voidaan suorittaa tilusvaihto jakolain 
205-210 §:ssä mainituista edellytyksistä riip
pumatta. 

11 § 
Tämän lain mukaisia tilusjärjestelyjä tai lu

nastuksia suoritettaessa on toimitusmiesten vi
ran puolesta perustettava venevalkamia, laitu
reita ja muita sellaisia tarpeita varten tarvitta
vat rasitteet jakolain 17 luvun säännöksiä 
noudattaen tai jätettävä kyseisiä tarpeita varten 
riittävä määrä alueita edelleen yhteisiksi. 

13 § 
Kylään lunastettu vesialue liitetään kylän 

entiseen yhteiseen vesialueeseen. Liittäminen ei 
aiheuta muutosta tilojen osuuslukuihin. Jollei 
kylässä ennestään ole yhteistä vesialuetta, saa
vat kaikki kylän tilat osuuden lunastettuun 
vesialueeseen manttaaliensa mukaan. Tilojen 
yhteiseksi 7 §:n 1 momentin nojalla lunastet
tuun vesialueeseen on tiloilla osuus manttaalin
sa mukaan. 

14 § 
Vesialueen ja vesijätön samoin kuin 8 §:n 4 

momentissa tarkoitettujen alueiden lunastaminen 
ja erillisen vesijätön tilaan liittäminen toimite
taan manttaaleja muuttamatta. Tämän lain mu
kaan muodostettavalle tilalle on kuitenkin mää
rättävä manttaali. 

16 § 
Toimitusmiesten on laadittava lunastamis

suunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä ilmi 
lunastettaviksi tarkoitetut alueet, joihin aluetta 

Ehdotus 

5§ 
Edellä 1 §:ssä mainitun tarkoituksen toteut

tamiseksi voidaan suorittaa tilusvaihto, vaikkei 
asianosainen antaisikaan siihen suostumustaan. 

11§ 
Tämän lain mukaisia tilusjärjestelyjä tai lu

nastuksia suoritettaessa on toimitusmiesten vi
ran puolesta perustettava venevalkamia, laitu
reita ja muita sellaisia tarpeita varten tarvitta
vat rasitteet kiinteistönmuodostamislain 14 lu
vun säännöksiä noudattaen tai jätettävä kysei
siä tarpeita varten riittävä määrä alueita edel
leen yhteisiksi. 

13§ 
Kylään lunastettu vesialue liitetään kylän 

entiseen yhteiseen vesialueeseen. Jollei kylässä 
ennestään ole yhteistä vesialuetta, saavat kaikki 
kylän tilat osuuden lunastettuun vesialueeseen 
maapinta-alojen mukaisessa suhteessa. Tilojen 
yhteiseksi 7 §:n 1 momentin nojalla lunastet
tuun vesialueeseen on tiloilla osuus maapinta
alojen suhteessa. 

14 § 
(kumotaan) 

16 § 
Toimitusmiesten on laadittava lunastamis

suunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä ilmi 
lunastettaviksi tarkoitetut alueet sekä ne tilat ja 
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liitetään, samoin kuin yhteisen alueen osalta 
siihen osalliset ja osallisiksi tulevat tilat sekä 
osuuksien suuruus noudattaen soveltuvin osin, 
mitä jakolain 243 §:n 2 momentissa on säädetty. 
Suunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi 9 §:n 2 
momentin nojalla lunastettavat alueet sekä 
niiden lunastamiseen oikeutetut. 

19 § 
Toimituksen tultua merkityksi maarekisteriin 

tai kiinteistörekisteriin lunastushinta suorite
taan valtion välityksellä. Jos asianosaiset toi
mituksessa sopivat lunastushinnan maksami
sesta ilman valtion välitystä, sovelletaan, mitä 
jakolaissa säädetään. 

Ehdotus 

alueet, joihin aluetta liitetään, samoin kuin 
yhteisen alueen osalta siihen osalliset ja osalli
siksi tulevat tilat sekä tilojen osuusluvut Suun
nitelmasta on lisäksi käytävä ilmi 9 §:n 2 
momentin nojalla lunastettavat alueet sekä 
niiden lunastamiseen oikeutetut. 

19 § 
Toimituksen tultua merkityksi kiinteistöre

kisteriin lunastushinta suoritetaan valtion väli
tyksellä. Jos asianosaiset toimituksessa sopivat 
lunastushinnan maksamisesta ilman valtion vä
litystä, sovelletaan, mitä kiinteistönmuodosta
mislaissa korvauksen maksamisesta säädetään. 

20 § 

Jos 1 momentin nojalla panttina ollut tila on 
halottu, vastaavat siihen kohdistuneista maksuis
ta kaikki muodostuneet tilat osalukujen mukai
sessa suhteessa. Jos panttina ollut tila on 
lohottu, vastaa siihen kohdistuneista maksuista 
ensi sijassa se Iohkomisessa muodostuneista 
tiloista, jonka omistaa tai on omistanut pant
tina olleen tilan omistaja tai tämän perillinen. 
Jos maksuja ei saada kokonaisuudessaan peri
tyksi tästä tilasta, vastaavat perimättä jääneistä 
maksuista muut lohkomisessa muodostuneet tilat 
osalukujensa mukaisessa suhteessa. 

25 § 
Muutoksenhausta on soveltuvin kohdin voi

massa, mitä jakolaissa on säädetty muutoksen
hausta lohkomisessa. 

Jos panttina ollut tila on Iohottu, vastaa 
siihen kohdistuneista maksuista ensi sijassa 
lohkomisessa muodostuneista tiloista se, jonka 
omistaa tai on omistanut panttina olleen tilan 
omistaja tai tämän perillinen. 

25 § 
Muutoksenhausta on soveltuvin kohdin voi

massa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa sääde
tään muutoksenhausta kiinteistötoimitukseen. 
Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen muu
tosta kuitenkin vain ratkaisuun, jolla on hylätty 
vaatimus oikeudesta olla asianosaisena toimituk
sessa, estemuistutus, vaatimus toimituksen kes
keyttämisestä tai vaatimus toimituksen jättämi
sestä sikseen. Lisäksi toimituksen kestäessä saa 
hakea erikseen muutosta ratkaisuun, joka koskee 
toimituksen yhteydessä suoritettua rajankäyntiä 
tai sen suorittamista koskevan vaatimuksen hyl
käämistä, jos toimitusinsinööri katsoo muutok
senhaun sallimisen kesken toimituksen tarkoituk
senmukaiseksi. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


