
HE 195/1996 vp 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodos
tamislain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuo
den 1997 alusta voimaan tulevaa kiinteistön
muodostamislakia siten, että maanmit
tausalan insinöörit ja teknikot voisivat suo
rittaa lohkomistoimituksia edelleen samassa 
laajuudessa kuin nykyisinkin. Samalla 

ehdotetaan lakiin tehtäväksi eräitä muita 
tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa 
toimitusmääräyksen antamista hakemuksetta, 
kantakiinteistön määräämistä ja maaoikeutta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1997 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Vuoden 1997 alusta tulee voimaan uusi 
kiinteistönmuodostamislaki (554/1995). Lain 
täytäntöönpanon valmistelun yhteydessä on 
tullut esille tarve tehdä lakiin eräitä tarkis
tuksia ja täydennyksiä. 

5 §.Pykälän 2 momentin mukaan jos loh
komisen yhteydessä tehdään päätös lohko
kiinteistön vapauttamisesta emäkiinteistöön 
vahvistetusta kiinnityksestä, on toimitusin
sinöörinä oltava diplomi-insinööri. Tämä 
säännös rajoittaisi teknikoiden ja uusien 
ammattikorkeakouluinsinöörien mahdolli
suuksia suorittaa lohkomisia hyvin huomat
tavasti nykyiseen verrattuna. Nykyään tekni
kolla on mahdollisuus tehdä kaikki lohkomi
set siitä riippumatta, onko kysymyksessä 
yksinkertainen lohkominen, yhteislohkomi
nen, yhteisestä alueesta lohkominen tai mää
räalan siirtäminen tilasta toiseen. Teknikot 
suorittavat nykyisin kaikista noin 18 000 
vuosittain vireille tulevista lohkomistoimi
tuksista yli 80 prosenttia. 

360446K 

Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimi
tusinsinöörinä toimivan insinöörin ratkaista
vaksi voi tulla kiinnitysvastuusta vapautta
mista koskeva asia lohkomisen yhteydessä. 
Vapauttamista koskevassa asiassa on kysy
mys kiinnitysasioiden ohella sellaisesta kiin
teistöarviointiin liittyvästä harkinnasta, johon 
myös insinööreillä ja teknikoilla on riittävä 
asiantuntemus. Tämän vuoksi ehdotetaan 5 
§:n 2 momenttia tältä osin muutettavaksi 
siten, että 5 § :n 1 momentissa tarkoitettu in
sinööri tai teknikko voisi toimia toimitusin
sinöörinä silloinkin, kun lohkomisen yh
teydessä tehdään päätös lohkokiinteistön va
pauttamisesta emäkiinteistöön vahvistetusta 
kiinnityksestä. Ehdotetun muutoksen toteut
taminen on tärkeää, jotta maanmittauslaitos 
voisi suoriutua lohkomistoimituksista nykyi
sellä henkilöstöllään ja ettei kiinteistötoimi
tusmaksuja jouduta korottamaan työvoima
kustannusten kohoamisen vuoksi. Edelleen 
pykälän 2 momenttiin ehdotetaan selvyyden 
vuoksi lisättäväksi viittaus 156 §:n 3 mo
menttiin, jossa säädetään kulkuyhteyden jär-
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jestämisestä lohkomisen ja muiden kiinteis
tötoimitusten yhteydessä. 

Lisäksi pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi ammattikorkeakoulujen väliai
kaisuutta koskeva maininta, koska kyseiset 
oppilaitokset on nyttemmin vakinaistettu. 

Edelleen pykälän 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että kunnan palveluk
sessa virkasuhteessa oleva insinööri tai tek
nikko, jonka kunta on määrännyt suoritta
maan kiinteistötoimituksia, voisi myös olla 
toimitusinsinöörinä muussakin kmn vain 
sopimukseen perustuvassa rasitetoimituksis
sa. Siten insinöörien ja teknikoiden mahdol
lisuudet toimia toimitusinsinöörinä asema
kaava-alueella suoritettavissa toimituksissa 
olisivat yhdenmukaiset verrattuna maanmit
tauslaitoksen palveluksessa oleviin insinöö
reihin ja teknikoihin. 

24 §. Pykälän 1 momentin 4 kohtaan eh
dotetaan lisättäväksi yhteislohkomisen edel
lytyksiin, ettei määräalojen muodostaminen 
yhdeksi kiinteistöksi mheuta epäselvyyttä 
myöskään kirjaamisjärjestelmään. Lisäys on 
tarpeen sen vuoksi, jotta yhteislohkomista ja 
määräalan siirtämistä lohkomaHa ennestään 
olevaan kiinteistöön ei suoriteta sellaisissa 
tilanteissa, joissa se aiheuttaisi sekaannusta 
esimerkiksi maakaaressa (540/1995) määri
teltyihin yhteiskiinnitettyjen kiinteistöjen 
panttivastuisiin. Kiinteistönmuodostamislain 
291 §:n 1 momentin nojalla voidaan tarvitta
essa asetuksella säätää tarkemmin yksityis
kohdista. 

25 §. Kiinteistönmuodostamislakia sovel
letaan yhteismetsää koskeviin kiinteistötoi
mituksiin, jollei erikseen toisin säädetä. Näin 
ollen 25 §:n säännökset koskevat myös yh
teismetsää. Sellaisen harvoin esiintyvän ta
pauksen varalle, että koko yhteismetsä myy
dään, ehdotetaan säädettäväksi poikkeus
säännös lohkomisen edellytyksiin. Lain 25 
§:ään ehdotetaan siten lisättäväksi uusi 3 
momentti, jossa säädettäisiin lohkomisesta 
sellaisessa tapauksessa, jolloin koko yhteis
metsä on myyty yhteismetsälain (37/1991) 5 
§:n 1 momentin mukaisesti. Tällöin lohko
minen saataisiin ehdotuksen mukaan suorit
taa sen estämättä, mitä kyseisen pykälän 1 ja 
2 momentissa säädetään lohkomisen edelly
tyksistä. 

36 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
teknisenä korjauksena sanan lääninhallitus 
tilalle kirjoitettavaksi alueellinen ympäristö
keskus, jolle momentissa tarkoitetut tehtävät 
ovat siirtyneet ympäristöhallinnon 1 päivästä 

maaliskuuta 1995 toteutetulla organisaatio
uudistuksella. 

61 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
61 a §, joka koskee ulkopalstojen lunasta
mista ja joka on samansisältöinen kuin ny
kyinen jakolain 243 c §.Vähäisten ulkopals
tojen lunastaminen tai tilusvaihdolla järjeste
ly tehtiin mahdolliseksi vuonna 1992 anne
tulla jakolain muutoksella (302/1992). Täl
laisia ulkopalstoja tulee edelleenkin esille 
kiinteistöjaotusta koskevien selvitysten yh
teydessä, minkä vuoksi näiden lunastamista 
tai tilusvaihdolla järjestelyä koskevien sään
nösten sisällyttäminen myös kiinteistönmuo
dostamislakiin on tarpeen. 

64 §. Pykälässä oleva virheellinen viittaus 
59 §:n 2 momenttiin ehdotetaan oikaistavak
si koskemaan 58 §:n 2 momenttia. 

95 §. Uusjaon yhteydessä tulee usein esille 
kiinteistöjen murto-osien ja kiinteistöjen yh
distämisen tarve joko siten, että sen yh
teydessä suoritetaan halkominen ja asian
osainen omistaa murto-osia useasta tilasta tai 
murto-osien lisäksi uusjakoon kuuluvan tilan 
taikka siten, että sama henkilö omistaa usei
ta uusjakoon kuuluvia kiinteistöjä. Yhdistä
misen yksinkertaistamiseksi tällaisissa ta
pauksissa ehdotetaan, että yhdistäminen suo
ritetaan uusjakotoimituksen toimitusmiesten 
toimesta suoraan uusjakotoimituksessa eikä 
erillisessä kiinteistöjen yhdistämismenette
lyssä. Yhdistämisen asiallisiin edellytyksiin 
sovellettaisiin, mitä kiinteistöjen yhdistämi
sen edellytyksistä säädetään kiinteistönmuo
dostamislain 17 luvussa. Tätä koskeva sään
nös ehdotetaan lisättäväksi 95 §:ään uudeksi 
3 momentiksi. 

97 a §. Kiinteistönmuodostamislain 97 
§:ssä säädetään yhteismetsään otettavien ti
lusten jyvittämisestä, puuston arvon mää
räämisestä sekä korvauksen suorittamisesta. 
Edellä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutu
vien kustannusten vähentämiseksi ehdote
taan, että yhteismetsä voitaisiin muodostaa 
lain 97 §:n säännösten estämättä asianomais
ten kiinteistön omistajien sopimuksesta siten, 
että kullekin osakaskiinteistölle tuleva yh
teismetsäosuus vastaa kiinteistön luovutta
man alueen arvoa verrattuna koko yhteismet
sän arvoon. Tämän vuoksi ehdotetaan la
kiin lisättäväksi uusi 97 a §. 

103 ja 212 §. Lain soveltamisen selventä
miseksi 103 §:n 3 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi ja siinä tarkoitettu kiinteistön
määritystä koskeva asia lisättäväksi 212 §:n 
2 momenttiin. 
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107 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi lä
hinnä teknisluontoinen tarkistus, jolla sana 
kiinteistö korvataan sanalla rekisteriyksikkö. 
Pykälässä tarkoitettuja rajoja on myös esi
merkiksi kiinteistön ja yhteisen alueen välil
lä. 

150 §.Pykälän nykyisen 2 momentin mu
kaan lohkokiinteistö tai saajakiinteistö ei saa 
osuutta siitä osuudesta yhteiseen alueeseen 
tai yhteiseen erityiseen etuuteen, joka emä
kiinteistöllä on yli sen, mikä sille maa-pinta
alansa perusteella kuuluisi (säästöosuus), 
elleivät asianosaiset ole tästä nimenomaisesti 
sopineet. 

Edellä sanotun säännöksen soveltaminen 
aiheuttaa käytännössä työläitä arkistoselvi
tyksiä, koska tietoja säästöosuuden suuruu
den laskemiseksi ei ole saatavissa suoraan 
tietojärjestelmistä. Selvityksistä aiheutuu 
runsaasti työtä ja asianosaisille merkittäviä 
kustannuksia. Tämän vuoksi pykälän 2 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
jolleivat asianosaiset ole nimenomaisesti 
muuta sopineet, lohkokiinteistö tai saajakiin
teistö saa maapinta-alan mukaisen osuuden 
koko siitä osuudesta yhteiseen alueeseen tai 
yhteiseen erityiseen etuuteen, joka emäkiin
teistölle kuuluu. 

Tällöin edellä tarkoitettu erillinen arkisto
tutkimus jouduttaisiin suorittamaan vain 
niissä tapauksissa, joissa asianosaiset ovat 
sopineet, ettei lohkokiinteistö tai saajakiin
teistö saa osuutta emäkiinteistölle kuuluvasta 
koko osuudesta yhteiseen alueeseen tai yh
teiseen erityiseen etuuteen. 

Pykälän 2 momentissa puhutaan saajakiin
teistöstä eri merkityksessä kuin lain 21 §:n 1 
momentissa, jossa saajakiinteistön käsite on 
määritelty. Jotta käsitteet olisivat laissa yh
denmukaiset, ehdotetaan 2 momenttia täs
mennettäväksi siten, että siinä on kysymys 
saajakiinteistön ja siihen siirretyn määräalan 
muodostamasta kiinteistöstä. 

156 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan 
selvennettäväksi siten, että momentissa tar
koitetussa kiinteistötoimituksessa noudate
taan aina menettelyn osalta kiinteistönmuo
dostamislain säännöksiä. Sen sijaan momen
tissa tarkoitetun tieoikeuden tai muun kulku
yhteyttä varten tarpeellisen oikeuden perus
tamisen aineellisiin edellytyksiin sovellettai
siin, mitä yksityisistä teistä annetussa laissa 
(358/1962) säädetään. 

203 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi viivästyskoron osalta korko
lain muuttamisesta annetun lain (284/1995) 

johdosta. Ehdotuksen mukaan, jollei kor
vausta makseta määräajassa, olisi maksamat
ta olevalle korvaukselle suoritettava vuotuis
ta viivästyskorkoa sanotun lain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

213 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
selvyyden vuoksi täydennettäväksi siten, että 
siinä tarkoitettu toimitusmenojen perimättä 
jättäminen ei koske niitä tapauksia, joissa 
kiinteistötoimitusmaksun alennus perustuu 
kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 
(558/1995) 5 §:ään. 

215 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi maininta suojelualueesta, johon 
voitaisiin momentissa säädetyn mukaisesti 
yhdistää valtion omistukseensa hankkima 
suojelualueeseen liitettäväksi tarkoitettu kiin
teistö. 

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk
sien lunastuksesta annetun lain 49 a § :n 
(556/95) mukaan omistusoikeudella lunaste
tut alueet muodostetaan lunastusyksiköiksi. 
Koska aikaisemmin voimassa olleen lainsää
dännön mukaan on muodostettu pakkolunas
tusyksiköitä, ehdotetaan pykälän 2 momen
tissa mainittavaksi sekä lunastus- että pakko
lunastusyksikkö. 

226 §. Pykälän 1 momentin kolmannen 
lauseen mukaan, jos kiinteistön koko alue 
muodostetaan tonteiksi, kantakiinteistöksi 
merlåtään se tontti, joka on muodostettu lainhuuto
ja kiinnitysrekisterin mukaiselle kiinteistön 

omistajalle. Koska kiinteistöön voi sen maa
ja vesialueen lisäksi kuulua osuuksia yhtei
siin alueisiin tai erityisiin etuuksiin, ehdote
taan mainittua lainkohtaa täsmennettäväksi 
siten, että se koskee kiinteistöä kokonaisuu
dessaan. 

230 §. Lain 230 §:n 1 momentin mukaan 
esityksen kiinteistörekisterin pitäjälle 229 
§:ssä tarkoitetusta tontin ja yleisen alueen 
merkitsemisestä ilman mittausta kiinteistö
rekisteriin tekee kiinteistöinsinööri omasta 
aloitteestaan taikka kiinteistön tai alueen 
omistajan hakemuksesta. Lainkohdan mu
kaan ennen esityksen tekemistä kiinteistöin
sinöörin on selvitettävä merkitsemisen edel
lytykset sekä kuultava asianosaisia, jollei 
asianosainen ole tehnyt hakemusta. Pienissä 
kunnissa kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistöre
kisterin pitäjänä saattaa toimia sama henkilö. 
Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 1 mo
menttia muutettavaksi siten, ettei erillistä 
kiinteistöinsinöörin esitystä merkitsemiseen 
tarvita, vaan kiinteistörekisterin pitäjä päät
tää asiasta joko kiinteistön tai alueen omista-
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jan hakemuksesta taikka hakemuksetta, jos 
omistaja antaa siihen suostumuksensa. 

232 §. Toimitusmenettelyn nopeut
tamiseksi ehdotetaan, että lain 232 §:n 1 
momentin 13 kohtaan lisättäisiin rajoitus, 
jonka mukaan toimituksen kestäessä ei voi
taisi hakea muutosta, jos 13 kohdassa tarkoi
tettu päätös perustuu asianosaisten sopimuk
seen. Tällöin toimitusta voitaisiin jatkaa vä
littömästi odottamatta valitusajan päättymis
tä. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättä
väksi säännös, jonka mukaan toimituksen 
kestäessä saisi hakea muutosta myös halko
misen jakosuunnitelmaa koskevaan päätök
seen silloin, kun halkominen suoritetaan 50 
§:n 2 momentin mukaisesti, jos toimitusin
sinööri katsoo muutoksenhaun sallimisen 
kesken toimituksen tarkoituksenmukaiseksi. 
Muutoksenhaku voi olla tarkoituksenmukais
ta esimerkiksi silloin, kun jakosuunnitelma 
on riitainen ja kun siihen todennäköisesti 
haettaisiin muutosta toimituksen lopettami
sen jälkeen. 

243 ja 265 §. Lain 243 §:n 2 momenttia 
ehdotetaan täydennettäväksija tarkistettavak
si viittaussäännösten osalta siten, että myös 
lisätyissä lainkohdissa maaoikeus on pää
tösvaltainen, kun siinä on vain maaoikeus
tuomari. Lisäykset koskevat uskotun miehen 
vakuutuksen sekä maaoikeuden jäsenen tuo
marinvalan tai vastaavan vakuutuksen vas
taanottamista. 

Lisäksi viittaus 265 §:n 2 momenttiin tu
lisi korjata koskemaan pykälän 1 momenttia. 
Siten toimituksen käsittelyn jatkamisesta 
maaoikeudessa käsiteltävänä olevan valituk
sen aikana päättäisi maaoikeustuomari yksin. 
Tätä koskeva muutos olisi tehtävä myös 265 
§:ään. Sanottuun lainkohtaan ehdotetaan li
sättäväksi viittaus myös jäljempänä ehdotet
tuon 265 §:n uuteen 3 momenttiin, jossa 
tarkoitetun asian maaoikeudessa voisi maa
oikeustuomari yksin ratkaista. 

Lain 203 §:n 1 momentin mukaan korvaus 
on maksettava kolmen kuukauden kuluessa 
toimituksen lopettamispäivästä. Erityisestä 
syystä toimitusmiehet voivat päättää, että 
maksuaika on pitempi, kuitenkin enintään 
kolme vuotta. Eräissä muutoksenhakutilan
teissa saattaa korvausta koskeva asia olla 
joko perusteiltaan tai määrältään hyvinkin 
harkinnanvarainen ja korvausta koskeva pää
tös saattaa muuttua merkittävästi valituksen 
johdosta annettavassa ratkaisussa. Tällaisissa 
tapauksissa olisi kohtuutonta, että korvauk
sen maksatus pantaisiin kaikissa tapauksissa 

täytäntöön, vaikka maksuvelvollinen olisi 
vaatinut muutosta toimitusmiesten korvauk
sen perustetta tai sen määrää tai korvauksen 
maksuaikaa koskevaan päätökseen. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että maaoikeus voisi en
nen valitusasian ratkaisemista kieltää myös 
korvauksen suorittamista koskevan päätök
sen täytäntöönpanon taikka määrätä sen kes
keytettäväksi. Tätä koskeva säännös ehdote
taan lisättäväksi 265 §:ään uudeksi 3 mo
mentiksi. 

251 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännös siitä, että erityisestä 
syystä maaoikeuden jäseneksi voitaisiin kut
sua lautamies myös muusta kunnasta kuin 
siitä kunnasta, jossa valituksenalaisen toimi
tuksen kohteena oleva alue on. Tällaisena 
erityisenä syynä voisi olla se, ettei kohdealu
een kunnan lautamies ole saapunut paikalle 
tai että lautamies todettaisiin esteelliseksi 
eikä paikalle saataisi ilman kohtuutonta vii
vytystä kohdealueen kunnan lautamiestä. 

282 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 282 a §, johon otettaisiin nykyisen kaa
voitusalueiden jakolain 21 c §:ää ja 33 §:n 2 
momenttia vastaavat säännökset rantakaava
toimituksen osalta. Siten rakennuslain 123 g 
§:ssä tarkoitetussa rantakaavatoimituksessa 
sovellettaisiin rakennuslain säännösten lisäk
si kiinteistönmuodostamislain säännöksiä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi eräistä sellaisista asioista, joi
den käsittely ja ratkaiseminen saattaa olla 
tarpeen rantakaavatoimituksessa. 

290 §. Maakaaren mukaan kiinnitys voi
daan vahvistaa paitsi kiinteistöön myös kiin
teistön määräosaan ja määräalaan. Jotta kiin
teistöjen muodostamisen yhteydessä ei vaa
raunettaisi kirjaamisjärjestelmän selkeyttä 
tulee myös tällaiset määräosaan ja määrä
alaan vahvistetut kiinnitykset ottaa kiinteis
tötoimituksissa huomioon. Kiinteistötoimi
tuksissa on otettava huomioon myös tällaiset 
määräosaan ja määräalaan kohdistuvien 
panttioikeuden haltijoiden oikeudet. Pykälän 
2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi tätä 
koskeva säännös. 

293 a §. Ennen 1 päivänä tammikuuta 
1997 voimaan tulevaa kiinteistönmuodosta
mislakia on voitu nykyisen jakolain 
(604/1951) nojalla lunastaa tilojen yhteistä 
vesijättöä, erillistä vesijättää ja jollekin tilal
le yksityiseksi tilukseksi jaettua vesijättöä. 
Kiinteistönmuodostamislain 60 §:ssä on 
kiinteistölle yksityisesti kuuluvan vesijätän 
lunastusoikeus raJattu sellaisiin tilanteisiin, 
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joissa yksityinen vesijättö on syntynyt kiin
teistön kohdalle kyseisen kiinteistön muo
dostamisen jälkeen. 

Vesijättöjä koskevien selvitysten yhteydes
sä on käynyt ilmi, että sellaisilla alueilla, 
joilla on suoritettu yhteisten vesialueiden 
jakoja, on tätä nykyä tilanteita, joissa jolle
kin kiinteistölle yksityisesti kuuluvasta vesi
alueesta on lähinnä maan nouseman johdosta 
syntynyt vesijättää toisen kiinteistön edustal
le, minkä vuoksi alunperin rantaan rajoittu
nut kiinteistö ei rajoitu enää vesialueeseen, 
vaan vesijättö erottaa sen rannasta. Tällöin 
uuden kiinteistönmuodostamislain tullessa 
voimaan syntyy tilanteita, joissa vanhan 
lainsäädännön mukaan jo olemassa olevaan 
kiinteistöön olisi voitu lunastaa sanotunlaista 
yksityistä vesijättöä, mutta kiinteistönmuo
dostamislain 60 §:n mukaan lunastusoikeu
den määrää vesijätän syntymisajankohdan ja 
kiinteistön muodostamisen ajankohdan kes
kinäinen järjestys. Tietoisuus vanhoista vesi
jätöistä kansalaisten keskuudessa on aikai
semmin ollut puutteellinen. Lisäksi vesijätän 
muodostamisajankohdan selvittäminen van
hojen vesijättöjen osalta voi tuottaa suuria 
vaikeuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan lakiin 
kohtuullisuussyistä lisättäväksi siirtymäsään
nös, jonka mukaan jos ennen 1 päivää tam
mikuuta 1997 tapahtuvaa kiinteistön
muodostamislain voimaantuloa muodostetun 
kiinteistön kohdalla on toisen kiinteistön 
yksityistä vesijättöä, joka on muodostunut 
yksityisestä vesialueesta ennen sanottua 
ajankohtaa, tällaisen vesijätän lunastamiseen 
sovelletaan 60 §:ssä olevia vesijätän lunas
tamista koskevia säännöksiä siinäkin tapauk
sessa, että yksityisen vesijätän kohdalla ole
va kiinteistö on muodostettu vesijätän synty
misen jälkeen. Siten tässä tarkoitettu lunasta
misoikeus tai -velvollisuus ei tulisi koske
maan sellaista yksityistä vesijättöä, jonka 
kiinteistö on saanut tai josta kiinteistö on 
muodostettu jaettaessa yhteistä vesijättöä. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuk-

sia muutoin kuin, että toimitusinsinöö
rinävoisivat diplomi-insinöörien lisäksi toi
mia edelleen myös insinöörit ja teknikot loh
komissa silloinkin, kun sen yhteydessä teh
dään päätös lohkokiinteistön vapaut
tamisesta vastaamasta emäkiinteistöön vah
vistetusta kiinnityksestä. 

Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna vähäiset. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä yhteistyössä oikeus
ministeriön kanssa. Valmistelutyön aikana 
on kuultu maanmittauslaitoksen ja Suomen 
Kuntaliiton sekä kiinteistöinsinöörien edus
tajia. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1997, jolloin tulevat voi
maan myös muut kiinteistönmuodos
tamislainsäädännön uudistamiseen liittyvät 
lait. 

5. Säätämisjärjestys 

Kiinteistönmuodostamislakiin ehdotetaan 
lisättäväksi 61 a §, jonka mukaan saadaan 
lunastaa yksityistä maa-aluetta toiselle yksi
tyiselle tarkoituksenmukaisuussyistä, vaikkei 
yleinen tarve sitä vaadi. Tämä säännös on 
ristiriidassa hallitusmuodon 12 §:ssä sääde
tyn omaisuuden suojaa koskevan säännöksen 
kanssa. Tämän vuoksi ehdotettu lainmuutos 
olisi säädettävä perustuslain säätämisestä 
voimassa olevassa järjestyksessä. Myös vas
taava aikaisempi jakolain säännös on säädet
ty edellä mainitussa järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 103 
§:n 3 momentti, 

muutetaan 5 §:n 1-3 momentti, 24 §:n 1 momentin 4 kohta, 36 §:n johdantokappale, 64 
ja 107 §, 150 §:n 2 momentti, 156 §:n 3 momentti, 203 §:n 3 momentti, 212 §:n 2 moment
ti, 213 §:n 2 momentti, 215 §:n 2 momentti, 226 §:n 1 momentti, 230 §:n 1 momentti, 232 
§:n 1 momentin 13 kohta ja 2 momentti, 243 §:n 2 momentin 1 kohta, 251 §:n 2 momentti 
ja 265 §:n 1 momentti sekä 

lisätään 25 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 61 aja 97 a §, 95 §:ään uusi 3 momentti, 
265 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 282 a §, 290 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 
293 a § seuraavasti: 

5 § 
Toimitusinsinöörinä voi olla maanmittaus

laitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva 
maanmittauksen koulutusohjelman mukaisen, 
tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut 
diplomi-insinööri ja teknillisten oppilaitosten 
tai ammattikorkeakoulujen maanmit
taustekniikan opintosuunnalla tutkinnon suo
rittanut insinööri tai teknikko. 

Edellä 1 momentissa mainittu insinööri tai 
teknikko voi olla toimitusinsinöörinä loh
komisessa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, 
erillisen alueen tilaksi muodostamisessa, yh
teisalueosuuden siirrossa ja tilaksi muodosta
misessa, yhteisen alueen muodostamisessa, 
yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 
mukaisessa tietoimituksessa, rasitetoimituk
sessa sekä rajankäynnissä. Jos lohkomisen, 
erillisen alueen tilaksi muodostamisen tai 
vapaaehtoisen tilusvaihdon yhteydessä on 
tarpeen suorittaa muuta kmn kiinteistön
määritystä tai rasitetta koskeva taikka 156 
§:n 3 momentissa tarkoitettu toimenpide, on 
toimitusinsinöörinä oltava diplomi-in-

sinööri. 
Kunnan kiinteistöinsinööristä annetussa 

laissa (557/1995) tarkoitettu kiinteistöin
sinööri toimii toimitusinsinöörinä tontinmit
tauksessa, yleisen alueen mittauksessa, tont
tia tai yleistä aluetta koskevassa kiinteistön
määrityksessä, tilusvaihdossa ja rasitetoimi
tuksessa sekä asemakaava-alueella kuntaa 
varten perostettavaa tai perustettua rasitetta 
koskevassa rasitetoimituksessa. Edellä 1 mo-

mentissa tarkoitettu kunnan palveluksessa 
virkasuhteessa oleva insinööri tai teknikko, 
jonka kunta on määrännyt suorittamaan kiin
teistötoimituksia, voi myös olla toimitusin
sinöörinä tontinmittauksessa, yleisen alueen 
mittauksessa sekä tonttia ja yleistä aluetta 
koskevassa rajankäynnissä, vapaaehtoisessa 
tilusvaihdossa ja rasitetoimituksessa. 

24 § 
Yhteislohkominen saadaan suorittaa, jos: 

4) määräalojen muodostaminen yhdeksi 
kiinteistöksi ei aiheuta epäselvyyttä kiinteis
töjärjestelmään eikä kirjaamisjärjestelmään; 

25 § 

Jos yhteismetsälain (37/1991) 5 §:n 1 mo
mentin mukaisesti on myyty koko yhteis
metsä, se voidaan lohkoa sen estämättä, mitä 
1 ja 2 momentissa säädetään. 

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 
toimitusinsinööri pitää rantakaavan laatimista 
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tarpeellisena, on toimitusinsinöörin siirrettä
vä asia asianomaisen ministeriön tai alueelli
sen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi siinä 
järjestyksessä kuin rakennuslain 123 b §:n 3 
momentissa säädetään. Rakennuspaikaksi 
tarkoitettu määräala saadaan kuitenkin loh
koa, jos: 

61 a § 
Jos kiinteistöllä on toisen kylän raJOJen 

sisäpuolella arvoltaan vähäinen tai muodol
taan ja sijainniltaan sellainen pääasiassa 
maatiluksia käsittävä ulkopalsta, jota kiin
teistön omistaja ei voi tarkoituksenmukaises
ti käyttää ja joka vaikeuttaa siihen rajoittuvi
en tilusten käyttöä, saadaan palsta lunastaa 
sellaiseen palstaan rajoittuvaan kiinteistöön, 
jonka omistaja lunastamista vaatii ja jonka 
yhteydessä sitä on tarkoituksenmukaista 
käyttää. Jos tällainen palsta rajoittuu useaan 
kiinteistöön, se voidaan lunastaa myös osina 
näistä kiinteistöistä niihin, joiden omistajat 
lunastamista vaativat ja joiden yhteydessä 
palstan osaa on tarkoituksenmukaista käyt
tää. 

64 § 
Jos tilussijoitus voidaan korjata tai kaa

vaan soveltuva rakennuspaikka muodostaa 
tilusvaihdolla, on 60-62 §:ssä tarkoitetun 
alueen lunastamisen sijasta suoritettava tilus
vaihto. Tällainen tilusvaihto saadaan suorit
taa omistajien suostumuksetta, vaikka 58 §:n 
2 momentissa säädettyjä edellytyksiä ei olisi 
olemassa. Lunastamisen edellytyksenä on 
lisäksi, ettei se aiheuta haittaa kiinteistöjär
jestelmän selvyydelle, vaikeuta asema-, ra
kennus- tai rantakaavaan sopeutuvien kiin
teistöjen muodostamista tai 60 ja 61 §:ssä 
tarkoitetussa tapauksessa aiheuta kenellekään 
asianosaiselle huomattavaa haittaa. 

95 § 

Sen lisäksi, mitä yhteishalkomisesta sääde
tään, uusjaon yhteydessä suoritettavassa hal
komisessa tilasta erotettava osuus voidaan 
yhdistää jako-osakkaan omistamaan uusja
koon kuuluvaan kiinteistöön. Tällaisen yh
distämisen edellytyksistä on voimassa, mitä 
kiinteistöjen yhdistämisen edellytyksistä sää
detään. Uusjaossa voidaan myös yhdistää 
siinä mukana olevia kiinteistöjä, jos yhdis
tämiselle säädetyt edellytykset ovat olemas
sa. 

97 a § 
Sen estämättä, mitä 97 §:ssä säädetään, 

voidaan yhteismetsä muodostaa asianomais
ten kiinteistönomistajien sopimuksesta siten, 
että kullekin Osakaskiinteistölie tuleva yh
teismetsäosuus vastaa kiinteistön luovutta
man alueen arvoa verrattuna koko yhteismet
sän arvoon. 

107 § 
Käytäessä sellaista rajaa, jota ei ole osoi

tettu rajamerkeillä tai koordinaateilla, saa
daan rajaa oikoa siten, että pinta-alaltaan ja 
arvoltaan vähäisiä alueita vaihdetaan rekiste
riyksikköjen kesken tai, jollei sopivaa vasti
kealuetta ole, siirretään rekisteriyksiköstä 
toiseen. Vaihdettavien alueiden arvojen ero
tuksesta tai siirrettävästä alueesta suoritetaan 
korvaus. 

150 § 

Emäkiinteistöön kuuluvasta osuudesta yh
teiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen 
etuuteen taikka emäkiinteistön yksityisestä 
erityisestä etuudesta saa lohkokiinteistö tai 
saajakiinteistön ja siihen siirretyn määräalan 
muodostama kimteistö osuuden, jos asian
osaiset ovat niin sopineet. Jolleivät asian
osaiset ole toisin sopineet, määrätään lohko
kiinteistön tai saajakiinteistön ja siihen siir
retyn määräalan muodostaman kiinteistön 
osuus lohkokiinteistön tai siirretyn määrä
alan ja kantakiinteistön maapinta-alojen suh
teessa tai erityisestä syystä muun kohtuulli
sen perusteen mukaan. 

156 § 

Kiinteistötoimituksessa on kullekin kiin
teistölle ja palstalle järjestettävä tarpeellinen 
kulkuyhteys perustamalla 154 §:n 1 momen
tin 9 kohdassa tarkoitettu rasite taikka perus
tamalla yksityisistä teistä annetussa laissa 
tarkoitettu pysyvä tai määräaikainen tie
oikeus tai muu kulkuyhteyttä varten tarpeel
linen oikeus. Tällaisen oikeuden perustami
sen edellytyksiin sovelletaan, mitä yksityisis
tä teistä annetussa laissa säädetään. 

203 § 

Jos korvauksen maksuaika on määrätty 
kolmea kuukautta pitemmäksi toimituksen 
lopettamispäivästä tai 2 momentin perusteel
la määrätystä maksuajan alkamispäivästä, on 
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korvaukselle suoritettava kuuden prosentin 
vuotuinen korko, joka lasketaan siitä päiväs
tä, kun kolme kuukautta on kulunut maksu
ajan alkamisesta. Jollei korvausta makseta 
määräajassa, on maksamatta olevalle kor
vaukselle suoritettava korkolain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen 
vuotuinen korko. 

212 § 

Toimituskustannukset kiinteistön-
määrityksestä ja muusta sellaisesta toimituk
sesta, jonka suorittamisella voidaan poistaa 
kiinteistörekisterissä tai kiinteistöjaotuksessa 
oleva puutteellisuus tai korjata kiinteistöjär
jestelmässä oleva virheellisyys taikka muu
toin edistää kiinteistöjärjestelmän luotetta
vuutta ja selvyyttä, maksetaan, sen mukaan 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään, valti
on varoista osaksi tai kokonaan siltä osin 
kuin toimituksen suorittaminen on ollut ylei
sen edun vaatima. Tästä asiasta päättävät 
toimitusmiehet Jos edellä tarkoitettu toimi
tus koskee tonttia tai yleistä aluetta, kunnan 
kiinteistörekisterin pitäjä voi päättää, että 
toimituskustannukset maksetaan kunnan va
roista. Kuitenkin sellaisesta toimituksesta, 
jota tarkoitetaan 283 §:ssä, aiheutuvat toimi
tuskustannukset maksetaan kokonaan valtion 
tai kunnan varoista. 

213 § 

Toimituksessa, jonka osalta ei peritä lain
kaan kiinteistötoimitusmaksua, maksetaan 
toimitusmenot lopullisesti vation tai, jos toi
mitusinsinöörinä on kiinteistöinsinööri, kun
nan varoista. Jos kiinteistötoimitumaksu pe
ritään alennettuna muussa kuin kiinteistötoi
mitusmaksusta annetun lain (558/1995) 5 
§:ssä tarkoitetussa tapauksessa, valtion ja 
kunnan varoista maksetut toimitusmenot jä
tetään perimättä asianosaisilta samassa suh
teessa. 

215 § 

Yleiseen alueeseen, lunastus- tai pakko
lunastusyksikköön, valtion metsämaahan 
tai suojelualueeseen voidaan yhdistää muun 
laatuinen kiinteistö, jos siihen ei kohdistu 
kiinnityksiä eikä sillä ole osuutta yhteismet-

sään. Yleiseen alueeseen yhdistettävällä kiin
teistöllä ei saa olla osuutta muuhunkaan yh
teiseen alueeseen eikä oikeutta erityiseen 
etuuteen. 

226 § 
Tontin rekisteröimisen yhteydessä kiinteis

törekisteriin on merkittävä, mikä kiinteistöis
tä on kantakiinteistö ja minkä määräalan 
alueesta tontti on muodostettu. Kantakiin
teistöksi merkitään jäljelle jäänyt osa kiin
teistöstä, josta tontti muodostuu. Jos kiinteis
tö kokonaisuudessaan muodostetaan tonteik
si, kantakiinteistöksi merkitään se tontti, jo
ka on muodostettu lainhuuto- ja kiinnitysre
kisterin mukaiselle kiinteistön omistajalle. 
Jos kiinteistön omistajalle on muodostettu 
useita tontteja, kantakiinteistöksi merkitään 
hänen ilmoittamansa tontti. 

230 § 
Edellä 229 §:ssä tarkoitetun merkitsemisen 

suorittaa kiinteistörekisterin pitäjä kiinteistön 
tai alueen omistajan hakemuksesta taikka, 
jos omistaja antaa siihen suostumuksensa, 
hakemuksetta. 

232 § 
Toimituksen kestäessä haetaan muutosta 

ratkaisuun, joka koskee: 

13) päätöstä, suoritetaanko halkominen 50 
§:n 1 vai 2 momentin mukaisesti, jollei pää
tös perustu asianosaisten sopimukseen. 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta myös ratkaisuun, joka koskee hal
komisen, yhteisen alueen jaon, uusjaon tai 
rakennusmaan järjestelyn yhteydessä suori
tettua rajankäyntiä tai tilusvaihtoa taikka 
niiden suorittamista koskevan vaatimuksen 
hylkäämistä, jos toimitusinsinööri katsoo 
muutoksenhaun sallimisen kesken toimituk
sen tarkoituksenmukaiseksi. Sama koskee 
halkomisen jakosuunnitelmaa koskevaa pää
töstä, milloin halkominen suoritetaan 50 § :n 
2 momentin mukaisesti. 

243 § 

Maaoikeus on päätösvaltainen myös, kun 
siinä on vain maaoikeustuomari: 
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1) silloin kun kysymys on 232 §:n 3 mo
mentissa, 235, 254, 255, 256, 257 tai 258 
§:ssä tai 266 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
tai muusta niihin rionastettavasta käsittelyn 
valmistelemista tarkoittavasta toimenpiteestä 
taikka 7 §:n 2 momentissa, 240 §:ssä, 252 
§:n 1 momentissa, 264 §:ssä, 265 §:n 1 tai 3 
momentissa taikka 275 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta asiasta; sekä 

251 § 

Maaoikeuden puheenjohtaja kutsuu maa
oikeuden jäseniksi lautamiehet yhdestä tai 
useammasta kunnasta, jossa valituksenalai
sen toimituksen kohteena oleva alue on. Eri
tyisestä syystä maaoikeuden jäseneksi voi
daan kutsua myös muun kunnan lautamies. 

265 § 
Jos maaoikeus havaitsee, että toimitus, jota 

valitus koskee, on keskeytettävä tai että kes
keytetty toimitus saa valituksen käsittelystä 
riippumatta jatkua, on tuomioistuimen tehtä
vä asiasta päätös ja annettava siitä tieto toi
mitusinsinöörille. 

Kun maaoikeuteen on valitettu ratkaisusta, 
joka koskee korvauksen perusteena olevaa 
toimenpidettä tai muuta seikkaa, korvauksen 
määrää taikka korvauksen suorittamista 
muutoin, maaoikeus voi kieltää korvauksen 
suorittamista koskevan päätöksen täytän
töönp~o~ taikka mä~ätä sen ke~keytettä
väksi siksi, kunnes valitus on ratkrustu. 

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 

282 a § 
Rakennuslain 123 g §:ssä tarkoitettuun 

rantakaavatoimitukseen sovelletaan tämän 
lain säännöksiä, jollei rakennuslain säännök
sistä muuta johdu. Jos rantakaavassa ei ole 
määrätty yhteiskäyttöoikeuden sisältöä eikä 
sitä, millä tavoin maanomistaja saa käyttää 
yhteiskäyttöaluetta niin yksityiskohtaisesti 
kuin alueen tulevan käytön kannalta ja kor
vausten määräämiseksi on tarpeen, on tämä 
tehtävä rantakaavatoimituksessa. 

290 § 

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöön 
vahvistetusta kiinnityksestä ja kiinteistöön 
kohdistuvan panttioikeuden haltijasta, koskee 
soveltuvin osin myös kiinteistön määräosaan 
ja määräalaan vahvistettua kiinnitystä ja sel
laiseen kohdistuvan panttioikeuden haltijaa. 

293 a § 
Jos ennen tämän lain voimaantuloa muo

dostetun kiinteistön kohdalla on sellaista 
toisen kiinteistön yksityistä vesijättöä, joka 
on muodostunut yksityisestä vesialueesta 
ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
tällaisen vesijätön lunastamiseen, mitä 60 
§:ssä säädetään vesijätön lunastamisesta sii
näkin tapauksessa, että vesijätön kohdalla 
oleva kiinteistö on muodostettu vesijätön 
syntymisen jälkeen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä 

360446K 
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Liite 

Laki 
kiinteistönrnuodostamislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 103 
§:n 3 momentti, 

muutetaan 5 §:n 1-3 momentti, 24 §:n 1 momentin 4 kohta, 36 §:n johdantokappale, 64 
ja 107 §, 150 §:n 2 momentti, 156 §:n 3 momentti, 203 §:n 3 momentti, 212 §:n 2 moment
ti, 213 §:n 2 momentti, 215 §:n 2 momentti, 226 §:n 1 momentti, 230 §:n 1 momentti, 232 
§:n 1 momentin 13 kohta ja 2 momentti, 243 §:n 2 momentin 1 kohta, 251 §:n 2 momentti 
ja 265 §:n 1 momentti sekä 

lisätään 25 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 61 aja 97 a §, 95 §:ään uusi 3 momentti, 
265 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 282 a §, 290 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 
293 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Toimitusinsinöörinä voi olla maanmittaus

laitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva 
maanmittauksen koulutusohjelman mukaisen, 
tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut 
diplomi-insinööri ja teknillisten oppilaitosten 
tai väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 
maanmittaustekniikan opintosuunnalla tut
kinnon suorittanut insinööri tai teknikko. 

Edellä 1 momentissa mainittu insinööri tai 
teknikko voi olla toimitusinsinöörinä lohko
misessa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, eril
lisen alueen tilaksi muodostamisessa, yhteis
alueosuuden siirrossa ja tilaksi muodostami
sessa, yhteisen alueen muodostamisessa, yk
sityistielain mukaisessa tietoimituksessa, ra
sitetoimituksessa sekä rajankäynnissä. Jos 
lohkomisen, erillisen alueen tilaksi muodos
tamisen tai vapaaehtoisen tilusvaihdon yh
teydessä on tarpeen suorittaa muuta kuin 
kiinteistönmääritystä tai rasitetta koskeva 
toimenvide, on toimitusinsinöörinä oltava 
diplomi-insinööri. Sama on voimassa, jos 
lohkomisen yhteydessä tehdään päätös loh
kokiinteistön vapauttamisesta emäkiinteis
töön vahvistetusta kiinnityksestä. 

Kunnan kiinteistöinsinööristä annetussa 
laissa (557/95) tarkoitettu kiinteistöinsinööri 
toimii toimitusinsinöörinä tontinmittaukses-

Ehdotus 

5 § 
Toimitusinsinöörinä voi olla maanmittaus

laitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva 
maanmittauksen koulutusohjelman mukaisen, 
tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut 
diplomi-insinööri ja teknillisten oppilaitosten 
tai ammattikorkeakoulujen maanmit
taustekniikan opintosuunnalla tutkinnon suo
rittanut insinööri tai teknikko. 

Edellä 1 momentissa mainittu insinööri tai 
teknikko voi olla toimitusinsinöörinä lohko
misessa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, eril
lisen alueen tilaksi muodostamisessa, yhteis
alueosuuden siirrossa ja tilaksi muodos
tamisessa, yhteisen alueen muodostamisessa, 
yksityisistä teistä annetun lain (35811962) 
mukaisessa tietoimituksessa, rasitetoimituk
sessa sekä rajankäynnissä. Jos lohkomisen, 
erillisen alueen tilaksi muodostamisen tai 
vapaaehtoisen tilusvaihdon yhteydessä on 
tarpeen suorittaa muuta kuin kiinteistönmää
ritystä tai rasitetta koskeva taikka 156 §:n 3 
momentissa tarkoitettu toimenpide, on 
toimitusinsinöörinä oltava diplomi-in-
sinööri. 

Kunnan kiinteistöinsinööristä annetussa 
laissa (557/1995) tarkoitettu kiinteistöin
sinööri toimii toimitusinsinöörinä tontinmit-
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Voimassa oleva laki 

sa, yleisen alueen mittauksessa, tonttia tai 
yleistä aluetta koskevassa kiinteistönmääri
tyksessä, tilusvaihdossa ja rasitetoimitukses
sa sekä asemakaava-alueella kuntaa varten 
perostettavaa tai perustettua rasitetta koske
vassa rasitetoimituksessa. Edellä 1 momen
tissa tarkoitettu kunnan palveluksessa vir
kasuhteessa oleva insinööri tai teknikko, jon
ka kunta on määrännyt suorittamaan kiinteis
tötoimituksia, voi myös olla toimitusinsinöö
rinä tontinmittauksessa, yleisen alueen mit
tauksessa, tonttia ja yleistä aluetta koskevas
sa rajankäynnissä sekä vapaaehtoisessa tilus
vaihdossa ja sopimukseen perustuvassa rasi
tetoimituksessa. 

Ehdotus 

tauksessa, yleisen alueen mittauksessa, tont
tia tai yleistä aluetta koskevassa kiinteistön
määrityksessä, tilusvaihdossa ja rasitetoimi
tuksessa sekä asemakaava-alueella kuntaa 
varten perostettavaa tai perustettua rasitetta 
koskevassa rasitetoimituksessa. Edellä 1 mo
mentissa tarkoitettu kunnan palveluksessa 
virkasuhteessa oleva insinööri tai teknikko, 
jonka kunta on määrännyt suorittamaan kiin
teistötoimituksia, voi myös olla toimitusin
sinöörinä tontinmittauksessa, yleisen alueen 
mittauksessa sekä tonttia ja yleistä aluetta 
koskevassa rajankäynnissä, vapaaehtoisessa 
tilusvaihdossa ja rasitetoimituksessa. 

24 § 
Yhteislohkominen saadaan suorittaa, jos: 

4) määräalojen muodostaminen yhdeksi 
kiinteistöksi ei aiheuta epäselvyyttä kiinteis
töjärjestelmään 

4) määräalojen muodostaminen yhdeksi 
kiinteistöksi ei aiheuta epäselvyyttä kiinteis
töjärjestelmään eikä kirjaamisjärjestelmään; 

25 § 

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 
toimitusinsinööri pitää rantakaavan laatimista 
tarpeellisena, on toimitusinsinöörin siirrettä
vä asia ympäristöministeriön tai lääninhalli
tuksen ratkaistavaksi siinä järjestyksessä 
kuin rakennuslain 123 b §:n 3 momentissa 
säädetään. Rakennuspaikaksi tarkoitettu mää
räala saadaan kuitenkin lohkoa, jos: 

Jos yhteismetsälain (3711991) 5 §:n 1 mo
mentin mukaisesti on myyty koko yhteis
metsä, se voidaan lohkoa sen estämättä, mitä 
1 ja 2 momentissa säädetään. 

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 
toimitusinsinööri pitää rantakaavan laatimista 
tarpeellisena, on toimitusinsinöörin siirrettä
vä asia asianomaisen ministeriön tai alue
ellisen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi 
siinä järjestyksessä kuin rakennuslain 123 b 
§:n 3 momentissa säädetään. Rakennuspai
kaksi tarkoitettu määräala saadaan kuitenkin 
lohkoa, jos: 
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64 § 
Jos tilussijoitus voidaan korjata tai kaa

vaan soveltuva rakennuspaikka muodostaa 
tilusvaihdolla, on 60-62 §:ssä tarkoitetun 
alueen lunastamisen sijasta suoritettava tilus
vaihto. Tällainen tilusvaihto saadaan suorit
taa omistajien suostumuksetta, vaikka 59 §:n 
2 momentissa säädettyjä edellytyksiä ei olisi 
olemassa. Lunastamisen edellytyksenä on 
lisäksi, ettei se aiheuta haittaa kiinteistöjär
jestelmän selvyydelle, vaikeuta asema-, ra
kennus- tai rantakaavaan sopeutuvien kiin
teistöjen muodostamista tai 60 ja 61 §:ssä 
tarkoitetussa tapauksessa aiheuta kenellekään 
asianosaiselle huomattavaa haittaa 

Ehdotus 

61 a § 
Jos kiinteistöllä on toisen kylän rajojen 

sisäpuolella arvoltaan vähäinen tai muodol
taan ja sijainnUtaan sellainen pääasiassa 
maatiluksia käsittävä erillinen ulkopalsta, 
jota kiinteistön omistaja ei voi tarkoituksen
mukaisesti käyttää ja joka vaikeuttaa siihen 
rajoittuvien tilusten käyttöä, saadaan palsta 
lunastaa sellaiseen palstaan rajoittuvaan kiin
teistöön, jonka omistaja lunastamista vaatii 
ja jonka yhteydessä sitä on tarkoituksenmu
kaista käyttää. Jos tällainen palsta rajoittuu 
useaan kiinteistöön, se voidaan lunastaa 
myös osina näistä kiinteistöistä niihin, joiden 
omistajat lunastamista vaativat ja joiden yh
teydessä palstan osaa on tarkoituksenmukais
ta käyttää. 

64 § 
Jos tilussijoitus voidaan korjata tai kaa

vaan soveltuva rakennuspaikka muodostaa 
tilusvaihdolla, on 60-62 §:ssä tarkoitetun 
alueen lunastamisen sijasta suoritettava tilus
vaihto. Tällainen tilusvaihto saadaan suorit
taa omistajien suostumuksetta, vaikka 58 §:n 
2 momentissa säädettyjä edellytyksiä ei olisi 
olemassa. Lunastamisen edellytyksenä on 
lisäksi, ettei se aiheuta haittaa kiinteistöjär
jestelmän selvyydelle, vaikeuta asema-, ra
kennus- tai rantakaavaan sopeutuvien kiin
teistöjen muodostamista tai 60 ja 61 §:ssä 
tarkoitetussa tapauksessa aiheuta kenellekään 
asianosaiselle huomattavaa haittaa. 

95 § 

Sen lisäksi, mitä yhteishalkomisesta sääde
tään, uusjaon yhteydessä suoritettavassa hal
komisessa tilasta erotettava osuus voidaan 
yhdistää jako-osakkaan omistamaan uusja
koon kuuluvaan kiinteistöön. Tällaisen yh
distämisen edellytyksistä on voimassa, mitä 
kiinteistöjen yhdistämisen edellytyksistä sää
detään. Uusjaossa voidaan myös yhdistää 
siinä mukana olevia kiinteistöjä, jos yhdis
tämiselle säätietyt edellytykset ovat olemas
sa 
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97 a § 
Sen estämättä, mitä 97 §:ssä säädetään, 

voidaan yhteismetsä muodostaa asianomais
ten kiinteistönomistajien sopimuksesta siten, 
että kullekin osakaskiinteistölle tuleva yh
teismetsäosuus vastaa kiinteistön luovutta
man alueen arvoa verrattuna koko yhteismet
sän arvoon. 

103 § 

Jos kiinteistöjärjestelmän selvyys edellyt
tää kiinteistönmääritystä, määräys kiinteis
tönmääritykseen voidaan antaa kiinteistöre
kisterin pitäjän esityksestä ilman hakemusta. 

107§ 
Käytäessä sellaista rajaa, jota ei ole osoi

tettu rajamerkeillä tai koordinaateilla, saa
daan rajaa oikoa siten, että pinta-alaltaan ja 
arvoltaan vähäisiä alueita vaihdetaan kiin
teistöjen kesken tai, jollei sopivaa vasti
kealuetta ole, siirretään kiinteistöstä toiseen. 
Vaihdettavien alueiden arvojen erotuksesta 
tai siirrettävästä alueesta suoritetaan korvaus. 

(3 mom. kumotaan) 

107 § 
Käytäessä sellaista rajaa, jota ei ole osoi

tettu rajamerkeillä tai koordinaateilla, saa
daan rajaa oikoa siten, että pinta-alaltaan ja 
arvoltaan vähäisiä alueita vaihdetaan rekiste
riyksikköjen kesken tai, jollei sopivaa vasti
kealuetta ole, siirretään rekisteriyksiköstä 
toiseen. Vaihdettavien alueiden arvojen ero
tuksesta tai siirrettävästä alueesta suoritetaan 
korvaus. 

150 § 

Emäkiinteistöön kuuluvasta osuudesta yh
teiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen 
etuuteen taikka emäkiinteistön yksityisestä 
erityisestä etuudesta saa lohkokiinteistö tai 
saajakiinteistö osuuden, jos asianosaiset ovat 
niin sopineet. Jolleivat asianosaiset ole toisin 
sopineet, määrätään lohkokiinteistön tai saa
jakiinteistön osuus lohkokiinteistön tai siirre
tyn määräalan ja kantakiinteistön maapinta
alojen suhteessa tai erityisestä syystä muun 
kohtuullisen perusteen mukaan. Lohkokiin
teistö tai saajakiinteistö ei kuitenkaan saa 
osuutta siitä osuudesta yhteiseen alueeseen 
tai yhteiseen erityiseen etuuteen, joka emä
kiinteistöllä on yli sen, mikä sille maapinta
alansa perusteella kuuluisi ( säästöosuus ), 
elleivät asianosaiset ole tästä nimenomaisesti 
sopineet. 

Emäkiinteistöön kuuluvasta osuudesta yh
teiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen 
etuuteen taikka emäkiinteistön yksityisestä 
erityisestä etuudesta saa lohkokiinteistö tai 
saajakiinteistön ja siihen siirretyn määräalan 
muodostama kiinteistö osuuden, jos asian
osaiset ovat niin sopineet. Jolleivat asian
osaiset ole toisin sopineet, määrätään lohko
kiinteistön tai saajakiinteistön ja siihen siir
retyn määräalan muodostaman kiinteistön 
osuus lohkokiinteistön tai siirretyn määrä
alan ja kantakiinteistön maapinta-alojen suh
teessa tai erityisestä syystä muun kohtuulli
sen perusteen mukaan. 
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156 § 

Kiinteistötoimituksessa on kullekin kiin
teistölle ja palstalle järjestettävä tarpeellinen 
kulkuyhteys perustamalla 154 §:n 1 momen
tin 9 kohdassa tarkoitettu rasite taikka perus
tamalla yksityisistä teistä annetussa laissa 
(358/62) tarkoitettu pysyvä tai määräaikai
nen tieoikeus tai muu kulkuyhteyttä varten 
tarpeellinen oikeus noudattaen, mitä sano
tussa laissa säädetään. 

Kiinteistötoimituksessa on kullekin kiin
teistölle ja palstalle järjestettävä tarpeellinen 
kulkuyhteys perustamalla 154 §:n 1 momen
tin 9 kohdassa tarkoitettu rasite taikka perus
tamalla yksityisistä teistä annetussa laissa 
tarkoitettu pysyvä tai määräaikainen tie
oikeus tai muu kulkuyhteyttä varten tarpeel
linen oikeus. Tällaisen oikeuden perustami
sen edellytyksiin sovelletaan, mitä yksityisis
tä teistä annetussa laissa säädetään. 

203 § 

Jos korvauksen maksuaika on määrätty 
kolmea kuukautta pitemmäksi toimituksen 
lopettamispäivästä tai 2 momentin perusteel
la määrätystä maksuajan alkamispäivästä 
lukien, on korvaukselle suoritettava kuuden 
prosentin vuotuinen korko, joka lasketaan 
siitä päivästä lukien, kun kolme kuukautta 
on kulunut maksuajan alkamisesta. Jollei 
korvausta makseta määräajassa, on maksa
matta olevalle korvaukselle suoritettava kor
kolain (633/82) mukaista korkoa 

Jos korvauksen maksuaika on määrätty 
kolmea kuukautta pitemmäksi toimituksen 
lopettamispäivästä tai 2 momentin perusteel
la määrätystä maksuajan alkamispäivästä, on 
korvaukselle suoritettava kuuden prosentin 
vuotuinen korko, joka lasketaan siitä päiväs
tä, kun kolme kuukautta on kulunut maksu
ajan alkamisesta. Jollei korvausta makseta 
määräajassa, on maksamatta olevalle kor
vaukselle suoritettava korkolain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen 
vuotuinen korko. 

212 § 

Toimituskustannukset sellaisesta toimituk
sesta, jonka suorittamisella voidaan poistaa 
kiinteistörekisterissä tai kiinteistöjaotuksessa 
oleva puutteellisuus tai korjata kiinteistöjär
jestelmässä oleva virheellisyys taikka muu
toin edistää kiinteistöjärjestelmän luotetta
vuutta ja selvyyttä, maksetaan, sen mukaan 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään, valti
on varoista osaksi tai kokonaan siltä osin 
kuin toimituksen suorittaminen on ollut ylei
sen edun vaatima. Tästä asiasta päättävät 
toimitusmiehet Jos edellä tarkoitettu toimi
tus koskee tonttia tai yleistä aluetta, kunnan 
kiinteistörekisterin pitäjä voi päättää, että 
toimituskustannukset maksetaan kunnan va
roista. Kuitenkin sellaisesta toimituksesta, 
jota tarkoitetaan 283 §:ssä, aiheutuvat toimi
tuskustannukset maksetaan kokonaan valtion 
tai kunnan varoista. 

Toimituskustannukset kiinteistön-
määrityksestäja muusta sellaisesta toimituk
sesta, jonka suorittamisella voidaan poistaa 
kiinteistörekisterissä tai kiinteistöjaotuksessa 
oleva puutteellisuus tai korjata kiinteistöjär
jestelmässä oleva virheellisyys taikka muu
toin edistää kiinteistöjärjestelmän luotetta
vuutta ja selvyyttä, maksetaan, sen mukaan 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään, vaiti
on varoista osaksi tai kokonaan siltä osin 
kuin toimituksen suorittaminen on ollut ylei
sen edun vaatima. Tästä asiasta päättävät 
toimitusmiehet Jos edellä tarkoitettu toimi
tus koskee tonttia tai yleistä aluetta, kunnan 
kiinteistörekisterin pitäjä voi päättää, että 
toimituskustannukset maksetaan kunnan va
roista. Kuitenkin sellaisesta toimituksesta, 
jota tarkoitetaan 283 §:ssä, aiheutuvat toimi
tuskustannukset maksetaan kokonaan valtion 
tai kunnan varoista kunnan varoista. 
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213 § 

Toimituksessa, jonka osalta ei peritä lain
kaan kiinteistötoimitusmaksua, maksetaan 
toimitusmenot lopullisesti valtion tai, jos 
toimitusinsinöörinä on kiinteistöinsinööri, 
kunnan varoista. Jos kiinteistötoimitumaksu 
peritään alennettuna, valtion ja kunnan va
roista maksetut toimitusmenot jätetään peri
mättä asianosaisilta samassa suhteessa. 

Toimituksessa, jonka osalta ei peritä lain
kaan kiinteistötoimitusmaksua, maksetaan 
toimitusmenot lopullisesti valtion tai, jos toi
mitusinsinöörinä on kiinteistöinsinööri, kun
nan varoista. Jos kiinteistötoimitumaksu pe
ritään alennettuna muussa kuin kiinteistötoi
mitusmaksusta annetun lain (55811995) 5 
§:ssä tarkoitetussa tapauksessa, valtion ja 
kunnan varoista maksetut toimitusmenot jä
tetään perimättä asianosaisilta samassa suh
teessa. 

215 § 

Yleiseen alueeseen, pakkolunastusyksik
köön tai valtion metsämaahan voidaan yh
distää muun laatuinen kiinteistö, jos siihen 
ei kohdistu kiinnityksiä eikä sillä ole osuutta 
yhteismetsään. Yleiseen alueeseen yh
distettävällä kiinteistöllä ei saa olla osuutta 
muuhunkaan yhteiseen alueeseen eikä oik
eutta erityiseen etuuteen. 

226 § 
Tontin rekisteröimisen yhteydessä kiinteis

törekisteriin on merkittävä, mikä kiinteistöis
tä on kantakiinteistö ja minkä määräalan 
alueesta tontti on muodostettu. Kantakiin
teistöksi merkitään jäljelle jäänyt osa kiin
teistöstä, josta tontti muodostuu. Jos kiinteis
tön koko alue muodostetaan tonteiksi, kanta
kiinteistöksi merkitään se tontti, joka on 
muodostettu lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
mukaiselle kiinteistön omistajalle. Jos kiin
teistön omistajalle on muodostettu useita 
tontteja, kantakiinteistöksi merkitään hänen 
ilmoittamansa tontti. 

230 § 
Esityksen kiinteistörekisterin pitäjälle 229 

§:ssä tarkoitetusta merkitsemisestä tekee 
kiinteistöinsinööri omasta aloitteestaan taik
ka kiinteistön tai alueen omistajan hakemuk
sesta. Ennen esityksen tekemistä kiinteistöin
sinöörin on selvivitettävä merkitsemisen 

Yleiseen alueeseen, lunastus- tai pakko
lunastusyksikköön, valtion metsämaahan tai 
suojelualueeseen voidaan yhdistää muun laa
tuinen kiinteistö, jos siihen ei kohdistu kiin
nityksiä eikä sillä ole osuutta yhteismetsään. 
Yleiseen alueeseen yhdistettävällä kiinteis
töllä ei saa olla osuutta muuhunkaan yhtei
seen alueeseen eikä oikeutta erityiseen etuu
teen. 

226 § 
Tontin rekisteröimisen yhteydessä kiinteis

törekisteriin on merkittävä, mikä kiinteistöis
tä on kantakiinteistö ja minkä määräalan 
alueesta tontti on muodostettu. Kan
takiinteistöksi merkitään jäljelle jäänyt osa 
kiinteistöstä, josta tontti muodostuu. Jos 
kiinteistö kokonaisuudessaan muodostetaan 
tonteiksi, kantakiinteistöksi merkitään se 
tontti, joka on muodostettu lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisterin mukaiselle kiinteistön 
omistajalle. Jos kiinteistön omistajalle on 
muodostettu useita tontteja, kantakiinteistök
si merkitään hänen ilmoittamansa tontti. 

230 § 
Edellä 229 §:ssä tarkoitetun merkitsemisen 

suorittaa kiinteistörekisterin pitäjä kiinteistön 
tai alueen omistajan hakemuksesta taikka, 
jos omistaja antaa siihen suostumuksensa, 
hakemuksetta 
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edellytykset sekä kuultava asianosaisia, jollei 
asianosainen ole tehnyt hakemusta. 

Ehdotus 

232 § 
Toimituksen kestäessä haetaan muutosta 

ratkaisuun, joka koskee: 

13) päätöstä, suoritetaanko halkominen 
50 §:n 1 vai 2 momentin mukaisesti. 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta myös ratkaisuun, joka koskee hal
komisen, yhteisen alueen jaon, uusjaon tai 
rakennusmaan järjestelyn yhteydessä suori
tettua rajankäyntiä tai tilusvaihtoa taikka 
niiden suorittamista koskevan vaatimuksen 
hylkäämistä, jos toimitusinsinööri katsoo
muutoksenhaun sallimisen kesken toimituk
sen tarkoituksenmukaiseksi. 

13) päätöstä, suoritetaanko halkominen 50 
§:n 1 vai 2 momentin mukaisesti, jollei pää
tös perustu asianosaisten sopimukseen. 

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen 
muutosta myös ratkaisuun, joka koskee hal
komisen, yhteisen alueen jaon, uusjaon tai 
rakennusmaan järjestelyn yhteydessä suori
tettua rajankäyntiä tai tilusvaihtoa taikka 
niiden suorittamista koskevan vaatimuksen 
hylkäämistä, jos toimitusinsinööri katsoo 
muutoksenhaun sallimisen kesken toimituk
sen tarkoituksenmukaiseksi. Sama koskee 
halkomisen jakosuunnitelmaa koskevaa pää
töstä, milloin halkominen suoritetaan 50 §:n 
2 momentin mukaisesti. 

243 § 

Maaoikeus on päätösvaltainen myös, kun 
siinä on vain maaoikeustuomari: 

1) silloin kun kysymys on 232 §:n 3 mo- 1) silloin kun kysymys on 232 §:n 3 mo-
mentissa, 235, 254, 255, 256, 257 tai 258 mentissa, 235, 254, 255, 256, 257 tai 258 
§:ssä, 265 §:n 2 momentissa tai 266 §:n 2 §:ssä tai 266 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
momentissa tarkoitetusta tai muusta niihin tai muusta niihin rinnastettavasta käsittelyn 
rinnastettavasta käsittelyn valmistelemista valmistelemista tarkoittavasta toimenpiteestä 
tarkoittavasta toimenpiteestä taikka 240 §:ssä taikka 7 §:n 2 momentissa, 240 §:ssä, 252 
tai 275 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asias- §:n 1 momentissa, 264 §:ssä, 265 §:n 1 tai 3 
ta; sekä momentissa tai 275 §:n 2 momentissa tarkoi-

tetusta asiasta; sekä 

251 § 

Maaoikeuden puheenjohtaja kutsuu maa
oikeuden jäseniksi lautamiehet siitä tai niistä 
kunnista, joissa valituksen alaisen toimituk
sen kohteena oleva alue on. 

Maaoikeuden puheenjohtaja kutsuu maa
oikeuden jäseniksi lautamiehet yhdestä tai 
useammasta kunnasta, jossa valituksen alai
sen toimituksen kohteena oleva alue on. Eri
tyisestä syystä maaoikeuden jäseneksi voi-
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265 § 
Jos maaoikeus havaitsee, että toimitus, jota 

riita koskee, on keskeytettävä tai että kes
keytetty toimitus saa riidan käsittelystä riip
pumatta jatkua, on tuomioistuimen annettava 
siitä tieto toimitusinsinöörille. Jos maa
oikeustuomari valituksen saavuttua havaitsee 
pätevien syiden edellyttävän toimituksen 
keskeyttämistä, on hänen pidettävä huolta, 
että maaoikeus saadaan mahdollisimman 
pian asiaa käsittelemään. 

Ehdotus 

daan kutsua myös muun kunnan lautamies. 

265 § 
Jos maaoikeus havaitsee, että toimitus, jota 

valitus koskee, on keskeytettävä tai että kes
keytetty toimitus saa valituksen käsittelystä 
riippumatta jatkua, on tuomioistuimen tehtä
vä asiasta päätös ja annettava siitä tieto toi
mitusinsinöörille. 

Kun maaoikeuteen on valitettu ratkaisusta, 
joka koskee koroauksen perusteena olevaa 
toimenpidettä tai muuta seikkaa, koroauksen 
määrää taikka koroauksen suorittamista 
muutoin, maaoikeus voi kieltää koroauksen 
suorittamista koskevan pOätöksen täytän
töönpanon taikka määrätä sen keskeytettä
viksi siksi, kunnes valitus on ratkaistu. 

282 a § 
Rakennuslain 123 g §:ssä tarkoitettuun 

rantakaavatoimitukseen sovelletaan tämän 
lain säännöksiä, jollei rakennuslain sään
nöksistä muuta johduJos rantakaavassa ei 
ole määrätty yhteiskäyttöoikeuden sisältöä 
eikä sitä, millä tavoin maanomistaja saa 
käyttää yhteiskäyttöaluetta niin yksityiskoh
taisesti kuin alueen tulevan käytön kannalta 
ja koroausten määräämiseksi on tarpeen, on 
tämä tehtävä rantakaavatoimituksessa 

290 § 

360446K 

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöön 
vahvistetusta kiinnityksestä ja kiinteistöön 
kohdistuvan panttioikeuden haltijasta, koskee 
soveltuvin osin myös kiinteistön määräosaan 
ja määräalaan vahvistettua kiinnitystä ja sel
laiseen kohdistuvan panttioikeuden haltijaa. 

293 a § 
Jos ennen tämän lain voimaantuloa muo

dostetun kiinteistön kohdalla on sellaista 
toisen kiinteistön yksityistä vesijättöä, joka 
on muodostunut yksityisestä vesialueesta 
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Ehdotus 

ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
tällaisen vesijätön lunastamiseen, mitä 60 
§:ssä säädetään vesijätön lunastamisesta sii
näiän tapauksessa, että vesijätön kohdalla 
oleva kiinteistö on muodostettu vesijätön 
syntymisen jälkeen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 


