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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on parantaa kiin
teistörekisteriin merkittävien tietojen ja kiin
teistöjärjestelmän luotettavuutta ja ajantasai
suutta. Voimassa olevaa kiinteistörekisterila
kia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kiin
teistörekisteriä koskevat säännökset laajeni
sivat kattamaan myös kiinteistörekisterikar
tan. 

Esityksessä ehdotetaan myös eräiden mer
kityksensä menettäneiden rasiteoikeuksien 
lakkauttamista erillisellä lailla, jotta kiinteis-

törekisterissä oleva tieto saadaan niiden osal
ta paremmin vastaamaan vallitsevia olosuh
teita. Kiinteistörekisterin tietosisällön luotet
tavuuden ja ajantasaisuuden paramiseksi se
kä rekisteröintimenettelyn tehostamiseksi 
ehdotetaan muutoksia myös oikeudesta enti
seen tiealueeseen annettuun lakiin. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 1 §:n 
mukaan kiinteistöistä ja muista maa- ja vesi
alueiden yksiköistä pidetään kiinteistörekis
teriä sen mukaan kuin sanotussa laissa sää
detään. Voimassa olevan kiinteistörekisteri
lain 1 §:n 2 momentin mukaan kiinteistöre
kisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää. 
Kiinteistörekisterilaissa säädettyjen tietojen 
lisäksi kiinteistörekisteriin merkitään kiin
teistöjä koskevia tietoja myös usean muun 
säädöksen nojalla. 

Kiinteistörekisterilain mukaiseen rekisteriin 
liittyy kiinteistörekisterikartta. Kartan tie
tojen täytyisi pitää yhtä kiinteistörekisterin 
tietojen kanssa eli sen täytyisi olla ajan ta
salla. Kartan tulisi kattaa koko kiinteis
törekisterissä oleva alue ja siihen täytyisi 
olla merkittyinä säädösten vaatimat tiedot. 

292281F 

Kartalla kuvattujen tietojen sijainnin tulisi 
olla oikein. Tällä hetkellä kiinteistörekisteri
kartta ei täytä edellä esitettyjä vaatimuksia, 
vaan siitä puuttuu eräitä rekisteriyksikköjä 
sekä muita asetuksen mukaan kartalle mer
kittäviä tietoja. 

Valtioneuvoston 17 päivänä kesäkuuta 
1993 tekemän periaatepäätöksen mukaan 
viranomaisten tiedonkeruuta vähennetään ja 
yhtenäistetään. Periaatepäätöksen mukaan 
samoja tietoja kerätään säännönmukaisesti 
vain kerran. Mainitun periaatepäätöksen mu
kaisesti kiinteistörekisterin tietosisällön tar
kistamisessa ja täydentämisessä on tavoittee
na ottaa huomioon kiinteistöjä koskevia tie
toja tarvitsevien eri viranomaisten ja yksi
tyisten tarpeet ja kehittää kiinteistörekisteris
tä kiinteistöjä koskeva perusrekisteri, jonka 
tietoja kiinteistönmuodostusviranomaisten 
lisäksi muut viranomaiset ja yksityiset voivat 
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käyttää myös omien rekistereidensä pohjana. 
Tavoitteena on, ettei samaa tietoa olisi tar
vetta erikseen merkitä eri rekistereihin, vaan 
kerran yhteen rekisteriin viety tieto olisi tar
vittaessa siirrettävissä sellaisenaan toisen 
rekisterin pohjaksi. 

Kiinteistörekisterin kehittämisessä kes
keisenä tavoitteena on, että kiinteistörekiste
riin merkityt tiedot olisivat luotettavia, koko 
valtakunnan kattavia ja ajantasaisia. 

Voimassa olevan kiinteistörekisterilain mu
kaan kiinteistörekisterin pitäjän on laadittava 
rekisteriin liittyvä kiinteistörekisterikartta, 
joka osoittaa voimassa olevat rekisteriyksi
köt Tavoitteena on, että kiinteistörekisteri
kartta olisi osa kiinteistörekisterilain mukais
ta kiinteistörekisteriä. Tämän vuoksi ehdote
taan kiinteistörekisteriä koskevat säännökset 
laajennettaviksi koskemaan myös kiinteistö
rekisterikarttaa, jolloin kiinteistörekisterin 
käsite kattaisi myös kartan. Tämä on tarpeel
lista sen vuoksi, että eräät asiat merkitään 
vain kartalle. 

Kiinteistörekisterin kattavuus- ja luotetta
vuustavoitteiden toteuttamiseksi esityksessä 
ehdotetaan, että ennen 1 päivää heinäkuuta 
1991 kunnan omistukseen asemakaava-alu
een ulkopuolella siirtynyt entisen yleisen 
tien alue muodostettaisiin tilaksi tai liitettäi
siin ennestään olevaan kiinteistöön kunnan 
kustannuksella suoritettavassa kiinteis
tötoimituksessa. 

Kiinteistörekisterin kehittämisessä yhtenä 
tavoitteena on, että rekisterissä oleva tieto 
tulisi saada nykyistä paremmin vastaamaan 
vallitsevia olosuhteita. Kiinteistörekisterissä 
on merkintöjä muun muassa sellaisista rasit
teista, jotka ovat menettäneet merkityksensä 
nykyaikana. Tällaisten alkuperäiseen tarkoi
tukseensa tarpeettomaksi käyneiden oikeuk
sien poistamiseksi kiinteistörekisteristä ehdo
tetaan lailla lakkautettavaksi peliavain lio
tuspaikkaa koskevat rasitteet ja karjanajoa 
varten perustetut rasitteet sekä eräät uittotar
koituksiin valtiolle perustetut kulku- ja vene
valkamaoikeudet 

2. Esityksen vaikutukset 

2.1. Taloudelliset vaikutukset 

Eräiden rasitteiden lakkaamisesta säädettä
väksi ehdotetun lain täytäntöönpanosta val
tiolle aiheutuvat kokonaiskustannukset on 
arvioitu noin 400 000 markaksi. 

Aikaisemmin edellä tarkoitettujen tarpeet
tomaksi käyneiden rasitteiden lakkaut
taminen yksinkertaistaa kiinteistötoimitusten 
suorittamista. 

Oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun 
lain (245/1954) muuttamista koskevan la
kiehdotuksen toteuttamisesta on arvioitu ai
heutuvan kunnille yhteensä noin 2,5 miljoo
nan markan suuruiset kustannukset entisten 
tiealueiden muodostamisesta tiloiksi tai liit
tämisestä kiinteistöihin. Keskimäärin kustan
nus olisi noin 30 000 markkaa yhden kun
nan osalta. 

2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaiku
tukset 

Esityksen toteuttaminen tehostaisi kiinteis
törekisteriin merkittävien tietojen ylläpitä
mistä ja parantaisi siten kiinteistörekisterin 
luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Ehdotetuilla 
toimenpiteillä ei kuitenkaan arvioida olevan 
merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Esityksel
lä ei ole organisaatiovaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuon
na 1992 työryhmän, jonka tehtävänä oli sel
vittää kiinteistörekisterin tietosisällön tarkis
tamis- ja täydentämistarve, kiinteistörekiste
riin merkittävien tietojen ja kiinteistöjärjes
telmän luotettavuuden parantamismahdolli
suudet sekä mahdollisuudet hajauttaa kiin
teistörekisteriin merkittävien tietojen ylläpi
tämistä. Työryhmän muistiosta (Työryhmä
muistio MMM 1994:4) pyydettiin lausunto 
niiltä ministeriöiltä, virastoilta ja laitoksilta, 
joiden hallinnonalaa ehdotetut muutokset 
koskivat. Lisäksi pyydettiin lausunnot Suo
men Kuntaliitolta sekä eräiltä etujärjestöiltä 
ja kaupungeilta. Työryhmän ehdottamia 
muutoksia kiinteistörekisterilakiin ja eräisiin 
muihin lakeihin kannatti enin osa lausun
nonantajista eräitä poikkeuksia lukuun otta
matta. Yleensä yksityiskohtaiset huomautuk
set koskivat asioita, joista säädetään asetuk
sella. Merkittävin kriittisen huomion kohde 
kiinteistörekisterilain ja vesilain (264/1961) 
osalta oli rekisteröintivastuun hajauttaminen 
tiedon alkuperäiselle tuottajalle. 

Hallituksen esitys perustuu lähtökohdiltaan 
sanotun kiinteistörekisterityöryhmän laati
maan ehdotukseen hallituksen esitykseksi 
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eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. Lausunnoissa esitetyt huomautukset 
on pyritty ottamaan mahdollisuuksien mu
kaan huomioon esitystä valmisteltaessa. 

Maa- ja metsätalousministeriössä virkatyö
nä jatkovalmistellusta esitysehdotuk-

sesta on lisäksi pyydetty lausunto asianomai
silta ministeriöiltä, maanmittauslaitokselta, 
Suomen Kuntaliitolta ja Maa- ja metsäta
loustuottajain Keskusliitolta sekä Svenska 
Lantbruksproducentemas Centralförbundilta. 
Annetuissa lausunnoissa esitetyt huomautuk
set on pyritty ottamaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon esitystä valmisteltaessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kiinteistörekisterilaki 

1 §. Voimassa olevassa kiinteistörekisteri
laissa on erikseen säännökset toisaalta kiin
teistörekisteriin ja toisaalta siihen liittyvään 
kiinteistörekisterikarttaan merkittävistä tie
doista. Nykyaikainen tietojenkäsittelytekniik
ka ei vaadi tekemään eroa sille, onko kiin
teistöjä koskevat tiedot tarkoitus tulostaa 
kirjallisessa muodossa vai karttana. Kiinteis
törekisteri voidaan siten ajatella tietovaras
toksi, jossa säilytetään kiinteistöjen ja mui
den rekisteriyksiköiden osalta sekä niiden 
ominaisuus- että sijaintitiedot Vasta tulos
tusvaiheessa on tarpeen määritellä, otetaanko 
tietokannasta esimerkiksi tekstiä sisältävä 
kiinteistörekisterin ote vai kiinteis
törekisterikartan ote. 

Pykälän 1 momentissa ominaisuustiedoilla 
tarkoitetaan nykyisen - suppeasti tuikituo -
kiinteistörekisterin tietosisältöä. Yksikön 
sijaintia koskevilla tiedoilla tarkoitetaan puo
lestaan nykyiseen kiinteistörekisterikarttaan 
merkittäviä tietoja. Kiinteistörekisterin tie
tosisällön uudella määrittelyilä kiinteistöre
kisterin käsite laajennetaan kattamaan myös 
kiinteistörekisterikartta. Kiinteistörekisteristä 
saataviin tietoihin tämä ehdotettu uudistus ei 
vaikuttaisi, vaan siitä saataisiin edelleen sa
mat tiedot kuin tähänkin saakka. 

2 §. Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen 
liitännäisalueen lakkauttamisen yhteydessä 
lakkautettua yleisistä teistä annetun lain 
(243/1954) mukaista tieoikeutta ja liitän
näisaluetta koskevat eri säännökset sen mu
kaan, onko liitännäisalue lunastettu tienpitä
jälle omistusoikeudella vai yleisistä teistä 

annetun lain mukaisella tieoikeudella. Omis
tusoikeudella luoastetuo liitännäisalueen 
tienpitäjä voi luovuttaa edelleen. Sen sijaan 
tieoikeudella otettua liitännäisaluetta tienpi
täjä ei voi luovuttaa edelleen, vaan se palau
tuu aikaisemmalle omistajalle siten kuin oi
keudesta entiseen tiealueeseen annetussa 
laissa (245/1954) säädetään. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että omistusoikeudella lunastetut 
tiealueet ja liitännäisalueet merkitään kiin
teistörekisteriin erillisinä rekisteriyksikköinä 
kuten muutkin lunastuksen perusteella erote
tut alueet. Eri kiinteistöjen erottamiseksi toi
sistaan ehdotetaan 2 §:n 1 momentin 5 koh
taan lisättäväksi sana suojelualue ja vastaa
vasti 6 kohtaan sana lunastusyksikkö. Pykä
län 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
maininta omistusoikeudella hallittavista tie
ja liitännäisalueista. 

8 §. Pykälässä säädetään kiinteis
törekisterissä olevan virheen korjaamisesta. 
Voimassa olevan säännöksen mukaan virheet 
korjataan kiinteistörekisterin pitäjän päätök
sellä, josta säädetyissä tapauksissa tiedote
taan kiinteistön tai rekisteriyksikön omista
jalle. Kiinteistörekisterin sijaintitietojen kor
jaamiseen päätösmenettely on osoittautunut 
liian raskaaksi. Muun muassa muun toimin
nan ohessa sijaintitiedot jatkuvasti tarkentu
vat. Sijainti- ja muiden tietojen erilaisen 
merkityksen vuoksi ehdotetaan pykälän 1 
momenttia muutettavaksi siten, että kiinteis
tön sijaintia ja pinta-alaa koskevan tiedon 
kiinteistörekisterin pitäjä voisi tarkentaa tai 
muuttaa luotettavan selvityksen perusteella. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös siitä, ettei sanotussa lainkoh
dassa tarkoitettua tiedottamista tarvitse suo
rittaa, jos tiedon muuttamisesta on asian-
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omaiselle jo aikaisemmin tiedotettu, kuten 
esimerkiksi kunnan toimesta kaavan muut
tamisvaiheessa. Lisäksi ehdotetaan sana tilo
jen korvattavaksi sanalla kiinteistöjen. 

14 §. Edellä 1 §:n kohdalla esitettyihin 
peruteluihin viitaten ehdotetaan 14 § muutet
tavaksi, koska se, mitä säädettäisiin kiinteis
törekisteristä, koskisi myös kartan muodossa 
olevaa kiinteistörekisteriä ja sen otetta. Eh
dotuksen mukaan sijaintitiedon olisi oltava 
numeerisessa muodossa siten, että kiinteistö
jaotus voidaan tarpeen vaatiessa tulostaa kar
taksi. 

V oimaantulosäännös. Pykälässä säädettäi
siin lain voimaantulosta. Edellä 14 §:ään 
ehdotettu säännös edellyttää kiinteistörekiste
rin pitäjäitä erityisiä toimenpiteitä, jotta kiin
teistörekisterikartat saatetaan numeeriseen 
muotoon. Tämän vuoksi ehdotetaan 14 §:n 
säännös tulevaksi voimaan viiden vuoden 
kuluttua ehdotetun lain voimaantulosta luki
en. 

1.2. Laki eräiden msitteiden lakkaamisesta 

1 §. Pykälässä säädettäisiin lain sovelta
misalasta. Valtionmaiden asuttamiseen liitty
vissä toimituksissa sekä isojaoissa on valtiol
le perustettu uittoa palvelemaan kulku- ja 
tieoikeuksia sekä muita rasitteen luonteisia 
oikeuksia, jotka ehdotetaan lailla lakkautet
taviksi. Pääasiassa tällaiset rasitteet sijaitse
vat entisissä Oulun ja Lapin lääneissä olevi
en vesistöjen rannoilla. Isojaoissa kysymyk
sessä olevia rasitteita on perustettu vielä 
1950-luvulla. Kun näitä rasitteita on perus
tettu valtionmaiden asuttamistoimituksissa, 
on asuttamistoimituksen käsite hyvin lavea. 
Tällaiset toimitukset ovat perustuneet muun 
muassa valtion metsämaiden asuttamisesta ja 
niillä olevain vuokra-alueiden lunastamisesta 
vuonna 1922 annettuun lakiin (129/1922). 
Toimituksia on suoritettu eri puolilla Suo
mea. Esimerkiksi edellä mainitun lain nojal
la suoritetut toimitukset ovat koskeneet 
vuokra-alueiden lunastamista, jolloin asian
omaisista tiloista muodostettiin asutustiloja 
muun muassa silloisiin Lapin ja Kuopion 
lääneihin. Vuonna 1945 annettuun maan
hankintalakiin (396/1945) perustuvat toimi
tukset ovat olleet sanotun lain mukaisia loh
komisia ja tilaksimuodostamisia, joita on 
suoritettu esimerkiksi silloisen Kuopion 
läänin alueella. 

Edellä tarkoitetuissa toimituksissa valtiolle 
on perustettu uittoa palvelevia kulku- ja tie-

oikeuksia, joiden leveydeksi on yleensä 
määrätty 10 metriä kulloinkin vallitsevasta 
rantaviivasta. Ehdotettu säännös on tarkoitet
tu koskemaan myös sellaisia tapauksia, jois
sa valtio- sanan asemesta on mainittu valtion 
omistama kiinteistö rasitteeseen oikeutettuna. 
Säännöksen soveltamisala tulisi koskemaan 
lähinnä valtion metsämaihin luettavaa valti
on omaisuutta, toisin sanoen vielä 31 päi
vään joulukuuta 1996 saakka voimassa ol
leen jakolain 284 §:n 1 momentin 2 kohdas
sa ja vastaavasti 1 päivästä tammikuuta 1997 
lukien kiinteistörekisterilain 2 §:n 1 mo
mentin 4 kohdassa sanottuja kiinteistöjä, 
joita varten uittoa palvelevat rasiteoikeudet 
on perustettu. Laktehdotus koskee näiden, 
muutoin kuin· uittosäännössä perustettujen, 
uiton lopettamisen jälkeen tarpeettomaksi 
käyneiden rasitteiden lakkauttamista lailla 
niissä tapauksissa, joissa myös asianomaista 
vesistöaluetta koskeva uittosääntö on kumot
tu. Jollei vesistöalueella olisi voimassa uit
tosääntöä, rasitteet lakkaisivat ehdotetun lain 
voimaantulosta lukien. Säännös on tarkoitet
tu koskemaan myös niitä tapauksia, joissa 
uitto- sanan asemesta on mainittu lauttaus, 
jota nimitystä varhaisemmin käytettiin uitos
ta. 

Menettelyä, että kysymyksessä olevat rasit
teet lakkautetaan suoraan lailla, pidetään 
kustannussyistä tarkoituksenmukaisena, kos
ka muutoin edellä mainittujen rasitteiden 
kiinteistökohtainen poistaminen aiheuttaisi 
huomattavia kustannuksia suuren työmäärän 
vuoksi. 

Lakiehdotus koskee lisäksi maanmittaus
toimituksissa kiinteistöjen hyväksi karjanajoa 
ja peliavain liotuspaikkaa varten perustettu
jen rasitteiden lakkauttamista lailla. Jakola
kia (60411951) muutettiin 1 päivästä maalis
kuuta 1977 lukien siten, että sen jälkeen näi
tä rasitteita ei ole voitu perustaa. Jäljelle jää
neet vanhat rasitteet ovat ajan myötä käyneet 
tarpeettomiksi ainakin alkuperäiseen tarkoi
tukseensa. Kun mainitut rasitteet ovat lain 
nojalla lakanneet, niitä koskevat merkinnät 
voidaan myös poistaa kiinteistörekisteristä. 

2 §. Pykälän nojalla lakkaisivat sellaiset 
valtiolle eri aikoina perustetut rasiteoikeudet, 
jotka on tarkoitettu palvelemaan uittoa, ku
ten kulku- ja tieoikeudet sekä muut rasitteen 
luonteiset oikeudet, joita ei ole perustettu 
vesilain (264/1961) tai sitä edeltäneen vesi
oikeuslainsäädännön mukaisesti uittajalle uit
tosäännöllä. Kysymyksessä olevat rasitteet 
lakkaisivat korvauksetta. Tällöin rasitteesta 
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vapautuva alue siirtyisi korvauksetta sen 
omistajan vapaasti hallittavaksi. Ehdotettu 
säännös on periaatteiltaan vastaavanlainen 
kuin vesilain 5 luvun 15 §:n säännös, jonka 
mukaan, milloin uittosääntö kumotaan tai 
sitä muutetaan niin, että alue vapautuu sii
hen kohdistuneesta käyttöoikeudesta, siirtyy 
alue korvauksetta sen omistajan hallintaan. 
Ehdotettu säännös koskee muutoin kuin uit
tosäännössä perustettujen uittoa palvelevien 
rasitteiden lakkauttamista lailla siitä lukien 
kuin asianomaista vesistöaluetta koskeva 
uittosääntö kumotaan. Jos vesistöalueella ei 
ole voimassa uittosääntöä silloin, kun ehdo
tettu laki tulisi voimaan, kysymyksessä ole
vat rasitteet lakkaisivat ehdotetun lain voi
maantulosta lukien. 

3 §. Pykälän 1 momentin nojalla lakkaisi
vat kiinteistöjä varten maanmittaustoimituk
sissa ennen 1 päivää maaliskuuta 1977 pe
rustetut karjanajoa ja peliavain liotuspaikkaa 
koskevat rasitteet olemasta voimassa kahden 
vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta 
lukien. Edellä mainitunlaisten rasitteiden 
poistamisen jättämistä yksinomaan asian
osaisten hakemuksesta toimitettavien kiin
teistötoimitusten varaan ei voida pitää tar
koituksenmukaisena, koska tavoitteena on, 
että kiinteistörekisterissä oleva tieto vastaisi 
vallitsevia olosuhteita. Sen vuoksi ehdote
taan, että sanotunlaiset rasitteet lakkautetaan 
lailla. 

Pykälän 2 momentissa varataan kiinteistöl
le, jonka omistaja ehdotetun lain voimaan
tullessa käyttää karjanajorasitteessa tarkoitet
tua aluetta sen alkuperäiseen tai muuhun 
kulkemistarkoitukseen, mahdollisuus saada 
korvauksetta yksityisistä teistä annetun lain 
(358/1962) mukainen tieoikeus, mikäli sano
tun lain 84 §:n mukaiset tien lakkauttamisen 
edellytykset eivät ole olemassa asianomai
sessa tapauksessa. Tässä tapauksessa tie
oikeutta koskevasta vaatimuksesta olisi il
moitettava kirjallisesti maanmittaustoimistol
le neljän vuoden kuluessa tämän lain voi
maantulosta lukien. 

4 §. Pykälän 1 momentissa varataan sellai
sille, jotka katsovat etunsa sitä vaativan, 
mahdollisuus saada korvaus heille peliavain 
liotuspaikkaa tai karjanajoa koskevan rasit
teen lakkaamisesta johtuvasta vahingosta ja 
haitasta. Jolleivät asianomaiset pääse sopi
mukseen korvauksesta, se tulisi määrättäväk
si erityisessä kiinteistötoimituksessa, jonka 
suorittamista olisi pyydettävä neljän vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta lukien maan-

mittaustoimistolta. Korvauksen suorittami
sesta olisi rasitteesta vapautuvan kiinteistön 
omistaja vastuussa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kor
vausta tai tieoikeutta koskevien vaatimusten 
johdosta määrättävistä toimituksista. Maan
mittaustoimiston olisi määrättävä sille mää
räajassa ilmoitettujen vaatimusten johdosta 
suoritettavaksi tarpeelliset toimitukset. Sel
lainen vaatimus, joka koskee karjanajorasit
teen lakkaamisen johdosta suoritettavaa kor
vausta tai annettavaa tieoikeutta, olisi tutkit
tava ja ratkaistava noudattaen soveltuvin 
osin mitä yksityisistä teistä annetussa laissa 
säädetään. Muissa tapauksissa vaatimukset 
käsiteltäisiin kiinteistönmuodostamislain 
(554/1995) mukaisessa rasitetoimituksessa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
että tieoikeus, joka annetaan karjanajoa kos
kevan rasitteen lakkaamisen vuoksi määrä
ajassa tehdystä vaatimuksesta, annetaan kor
vauksetta, jos tieoikeus tulisi koskemaan 
samaa kiinteistöä, jota koskenut rasite lakkaa 
ja ettei tällöin rasitteen lakkaamisesta ole 
määrättävä maksettavaksi muuta korvausta, 
jollei erityistä syytä ole. 

5 §. Pykälä sisältää viittaussäännöksen 
kiinteistömuodostamislakiin. Ehdotetussa 
laissa säädetystä kiinteistötoimituksesta olisi 
soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteistön
muodostamislaissa ja sen nojalla annetussa 
asetuksessa säädetään rasitetoimituksesta. 

6 §. Pykälä sisältää säännöksen ehdotetus
sa 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteistö
tai tietoimituksen kustannusten maksajasta. 
Kysymyksessä olevien rasitteiden lak
kauttamisen ensisijaisena tavoitteena on kiin
teistörekisterissä olevan tiedon saattaminen 
vastaamaan vallitsevia olosuhteita. Koska 
kysymyksessä olevia rasitteita koskevien 
merkintöjen poistamista kiinteistörekisteristä 
on pidettävä yleisen edun kannalta tärkeänä, 
ehdotetaan, että sanotun kiinteistö- tai tie
toimituksen kustannukset maksetaan valtion 
varoista. Todennäköisenä pidetään, ettei kor
vausta lakkautettavista rasitteita tultaisi lä
heskään kaikissa tapauksissa vaatimaan. 
Karjanajoarasitteen lakkaamisen johdosta 
tehtävien tieoikeusvaatimusten lukumäärän 
arvioidaan myös jäävän suhteellisen vähäi
seksi. 

7 §. Pykälä sisältää valtuuden antaa tarvit
taessa asetuksella tarkemmat säännökset eh
dotetun lain täytäntöönpanosta. 

8 §. Pykälä sisältää säännöksen lain voi
maantulosta. 
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1.3. Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen 

1 §. Ennen 1 päivänä heinäkuuta 1991 
voimaan tullutta oikeudesta entiseen tiealue
eseen annetun lain muutosta kaupunkien ase
makaava-alueiden ulkopuolella olevat ylei
sen tien alueet siirtyivät kunnan omistuk
seen, kun yleinen tie lakkasi. Suurinta osaa 
kysymyksessä olevista alueista ei voida mer
kitä kiinteistörekisteriin ennen kuin ne on 
muodostettu tiloiksi tai liitetty kiinteistöihin. 
Tämän vuoksi lain 1 §:ään ehdotetaan lisät
täväksi uudeksi 4 momentiksi säännös edellä 
tarkoitettujen alueiden muodostamisesta ti
laksi tai liittämiseksi kiinteistöön. Koska 
ehdotetussa säännöksessä tarkoitetut entisen 
yleisen tien alueet ovat siirtyneet kunnan 
omistukseen, on kohtuullista, että kunta 
maksaa toimituskustannukset 

Tarpeelliset tilaksi muodostamis- tai kiin
teistöön liittämistoimitukset tulisivat vireille 
maanmittaustoimiston määräyksestä, koska 
maanmittaustoimistolla on kiinteistörekiste
rin pitäjänä käytännössä yleensä parhaat 
mahdollisuudet toimitusten tarpeen arvioin
tiin. Yhteistyö kunnan kanssa on tärkeää, 
jotta kunnan mielipide toimituskustan-nusten 
suorittajana voidaan toimituksen ajankohtaa 
valittaessa ottaa huomioon. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. Kiinteis
törekisterilain 14 §:n säännös ehdotetaan 
tulevaksi voimaan kuitenkin vasta viiden 
vuoden kuluttua tämän ehdotetun lain voi
maantulosta lukien. 

3. Säätäruisjärjestys 

Tähän esitykseen sisältyvä lakiehdotus 
eräiden rasitteiden lakkaamisesta sisältää 
yksityiseen omistusoikeuteen kohdistuvia 
säännöksiä. Sanotun lakiehdotuksen mukaan 
yksityistä kiinteistöä varten perustetun kar
janajoa tai pellavainliotuspaikkaa koskevan 
rasitteen lakkaamisen johdosta on kuitenkin 
mahdollisuus saada korvaus. Tämän vuoksi 
ja koska korvausjärjestelmä tältä osin on 
verrattavissa siihen, mitä kiinteis
tönmuodostamislain 164 §:ssä säädetään 
oikeudesta korvaukseen rasitteen lakkaami
sen johdosta, lakia ei ole tarpeellista säätää 
valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä 
järjestyksessä, vaan se voidaan säätää taval
lisen lain säätäruisestä voimassa olevassa 
järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 
Laki 

kiinteistörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 1 §, 2 

§:n 1 momentin 5 ja 6 kohta ja 2 momentti sekä 8 ja 14 § 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 274/1998, 2 §:n 1 momentin 6 

kohta ja 2 momentti laissa 559/1995 sekä 14 §osaksi laissa 244/1994, seuraavasti: 

1 § 
Kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialuei

den rekisteriyksiköistä pidetään kiinteistöre
kisteriä. Kiinteistörekisteri sisältää tietoja 
yksiköiden ominaisuuksista ja sijainnista 
sekä yksiköitä koskevia muita tietoja sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötie
tojärjestelmää. 

2 § 
Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteis

töinä: 

5) valtion omistamalle alueelle luonnon
suojelulain (1096/1996) tai sitä ennen voi
massa olleen lainsäädännön mukaisesti pe
rustetut suojelualueet (suojelualue ); 

6) lunastuksen perusteella erotetut alueet 
(lunastusyksikkö); 

Muina rekisteriyksikköinä merkitään kiin
teistörekisteriin yhteiset alueet sekä yleisistä 
teistä annetun lain (243/1954) mukaiset, tie
oikeudella hallittavat tie- ja liitännäisalueet 
samoin kuin vastaavin perustein ennen 1 
päivää tammikuuta 1958 lunastetut alueet, 
jos tietä edelleen käytetään yleisenä tienä. 

8 § 
Jos kiinteistörekisteriin merkitty muu kuin 

sijaintia tai pinta-alaa koskeva tieto poikkeaa 
merkinnän perusteena olleessa toimi
tusasiakirjassa olevasta tiedosta tai 

merkintä on puutteellinen taikka jos muu 
kiinteistörekisterissä oleva edellä tarkoitettu 
tieto on väärä tai rekisteristä puuttuu muu
hun kuin toimitusasiakirjoihin perustuva sii
hen merkittävä tieto, rekisterin pitäjän on 
korjattava rekisterissä oleva virhe. Kiinteis
tön sijaintia ja pinta-alaa koskevan tiedo~ 
kiinteistörekisterin pitäjä voi tarkentaa ta1 
muuttaa luotettavan selvityksen perusteella. 

Tiedon korjaamisesta on tiedotettava asian
omaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle, 
jos tiedolla, jota korjaus koskee, on omis
tajalle tai haltijalle oleellista merkitystä, eikä 
tiedon muuttamisesta ole hänelle aikaisem
min tiedotettu. Jos kiinteistön omistavat 
useat yhdessä tai jos oikaisu koskee kiinteis
töjen yhteistä aluetta, riittää tiedon an
taminen jollekulle kiinteistön omistajista tai 
haitijoista tai yhteisen alueen osakkaista. 

14 § 
Sijaintitiedon on oltava numeerisessa muo

dossa siten, että kiinteistöjaotus voidaan tar
peen vaatiessa tulostaa kartaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Tämän lain 14 §:n säännös tulee voimaan 
viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaan
tulosta. 
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2. 

Laki 

eräiden rasitteiden lakkaamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tämä laki koskee maanmittaustoimituksis

sa valtiolle uittoa varten perustettuja rasittei
ta sekä kiinteistöjä varten perustettuja kar
janajoa ja pellavain liotuspaikkaa koskevia 
rasitteita. 

2 § 
Valtiolle eri aikoina perustetut uittoa pal

velevat rasitteen luonteiset käyttöoikeudet, 
joita ei ole perustettu vesilain (264/1961) tai 
sitä ennen voimassa olleen vesioikeuslain
säädännön mukaisesti uittajalle uittosäännöl
lä, lakkaavat korvauksetta siitä lukien, kun 
asianomaista vesistöaluetta koskeva uit
tosääntö kumotaan tai, jollei vesistöalueella 
ole tämän lain voimaan tullessa voimassa 
uittosääntöä, tämän lain voimaantulosta luki
en. Samasta ajankohdasta lukien rasitteesta 
vapautuva alue siirtyy korvauksetta sen 
omistajan vapaasti hallittavaksi. 

3 § 
Maanmittaustoimituksissa kiinteistöjä var

ten perustetut karjanajoa ja pellavain liotus
paikkaa koskevat rasitteet lakkaavat kahden 
vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 

Kiinteistöllä, jonka omistaja tämän lain 
voimaan tullessa käyttää karjanajorasitteessa 
tarkoitettua aluetta sen alkuperäiseen tai 
muuhun kulkemistarkoitukseen, on oikeus 
saada yksityisistä teistä annetun lain 
(358/1962) mukainen tieoikeus, jos sanotun 
lain 84 §:n mukaiset tien lakkauttamisen 
edellytykset eivät ole olemassa. Tieoikeutta 
koskevasta vaatimuksesta on ilmoitettava 
kirjallisesti maanmittaustoimistolle neljän 
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta 
lukien. 

4§ 
Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun ra

sitteen lakkaamisesta aiheutuvasta vahingos
ta ja haitasta voi rasitteeseen oikeutetun 

kiinteistön omistaja saada rasitteesta vapau
tuvan kiinteistön omistajalta korvauksen, jos 
hän ilmoittaa korvausvaatimuksestaan kirjal
lisesti maanmittaustoimistoon neljän vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta. 

Maanmittaustoimiston on määrättävä edel
lä 1 momentissa ja 3 §:n 2 momentissa tar
koitettujen vaatimusten johdosta suoritetta
vaksi tarpeelliset toimitukset. Karjanajorasit
teen lakkaamisen johdosta suoritettavaa kor
vausta tai annettavaa tieoikeutta koskeva 
vaatimus on tutkittava ja ratkaistava noudat
taen soveltuvin osin mitä yksityisistä teistä 
annetussa laissa säädetään. 

Jos 2 momentissa tarkoitetussa toimituk
sessa annetaan tieoikeus karjanajoa koskevan 
rasitteen lakkaamisen johdosta sen kiinteis
tön alueelle, jota koskeva rasite lakkaa, tie
oikeus annetaan korvauksetta eikä tällöin 
rasitteen lakkaamisesta ole määrättävä 
maksettavaksi muuta korvausta, jollei eri
tyistä syytä ole. 

5 § 
Tässä laissa säädetystä kiinteistötoimituk

sesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kiin
teistönmuodostamilaissa (554/1995) ja sen 
nojalla annetussa asetuksessa säädetään rasi
tetoimituksesta. Toimituksessa ei kuitenkaan 
ole laadittava karttaa, jollei toimituksen suo
rittaminen sitä välttämättä edellytä. 

6 § 
Edellä 4 §:n 2 momentissa tarlcoitetun kiinteistö

tai tietoimituksen kustannukset maksetaan 
valtion varoista. 

7 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

8 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 
päivänä 
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3. 

Laki 

oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oikeudesta entiseen tiealueeseen 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain 

(245/1954) 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 773/1991 ja 149/1999, uusi 4 momentti, 
jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 

1 § 

Kunnan omistukseen asemakaava-alueen 
ulkopuolella ennen 1 päivää heinäkuuta 
1991 siirtynyt entisen yleisen tien alue, joka 
ei kuulu ennestään kiinteistöön, muodoste
taan tilaksi tai liitetään kiinteistöön kiinteis
tönmuodostamislain (554/1995) 41 §:ssä 
tarkoitetussa toimituksessa. Määräyksen toi-

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999 

mituksen suorittamiseen antaa maanmit
taustoimisto hakemuksetta kuultuaan sitä 
ennen asianomaista kuntaa. Toimituskustan
nukset maksaa kunta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä 

292281F 
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Liite 

1. 

Laki 

kiinteistörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 1 §, 2 

§:n 1 momentin 5 ja 6 kohta ja 2 momentti sekä 8 ja 14 § 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 274/1998, 2 §:n 1 momentin 6 

kohta ja 2 momentti laissa 559/1995 sekä 14 § osaksi laissa 24411994, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialuei

den yksiköistä pidetään kiinteistörekisteriä 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötie
tojärjestelmää. 

Ehdotus 

1 § 
Kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialuei

den rekisteriyksiköistä pidetään kiinteistöre
kisteriä. Kiinteistärekisteri sisältää tietoja 
yksiköiden ominaisuuksista ja sijainnista 
sekä yksiköitä koskevia muita tietoja sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötie
tojärjestelmää. 

2 § 

Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöi
nä: 

5) valtion omistamalle alueelle luon
nonuojelulain ( 1096/ 1996) tai sitä aikaisem
man lainsäädännön mukaisesti perustetut 
suojelualueet; 

6) lunastuksen perusteella erotetut alueet 
lukuun ottamatta yleisiä teitä; 

Muina rekisteriyksikköinä merkitään kiin
teistörekisteriin yhteiset alueet sekä yleisistä 
teistä annetun lain (234/54) mukaiset, omis
tus- tai käyttöoikeudella hallittavat tie- ja 
liitännäisalueet samoin kuin vastaavin perus
tein ennen tammikuun 1 päivää 1958 lunas
tetut alueet, jos tietä edelleen käytetään 
yleisenä tienä. 

5) valtion omistamalle alueelle luonnon
suojelulain (1096/1996) tai sitä ennen voi
massa olleen lainsäädännön mukaisesti pe
rustetut suojelualueet (suojeluolue); 

6) lunastuksen perusteella erotetut alueet 
(lunastusyksikkö); 

Muina rekisteriyksikköinä merkitään kiin
teistörekisteriin yhteiset alueet sekä yleisistä 
teistä annetun lain (243/ 1954) mukaiset, tie
oikeudella hallittavat tie- ja liitännäisalueet 
samoin kuin vastaavin perustein ennen 1 
päivää tammikuuta 1958 lunastetut alueet, 
jos tietä edelleen käytetään yleisenä tienä. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Jos kiinteistörekisteriin merkitty tieto poik

keaa merkinnän perusteena olleessa toimitus
asiakirjassa olevasta tiedosta tai merkintä on 
putteeilinen taikka jos muu kiinteistörekiste
rissä oleva tieto on väärä tai rekisteristä 
puuttuu muuhun kuin toimitusasiakirjoihin 
perustuva siihen merkittävä tieto, rekisterin 
pitäjän on korjattava rekisterissä oleva virhe. 

Korjauksesta on tiedotettava asianomaisen 
kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jos tie
dolla, jota korjaus koskee, on omistajalle tai 
haltijalle oleellista merkitystä. Jos kiinteistön 
omistavat useat yhdessä tai jos oikaisu kos
kee tilojen yhteistä aluetta, riittää tiedon an
taminen jollekulle kiinteistön omistajista tai 
haitijoista tahi yhteisen alueen osakkaista. 

14 § 
Kiinteistörekisterin pitäjän on laadittava 

rekisteriin liittyvä kiinteistörekisterikartta, 
joka osoittaa voimassa olevat rekisteriyksi
köt Lisäksi karttaan merkitään muita seik
koja sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

Kiinteistörekisterikartasta on 9 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettujen viranomaisten annet
tava otteita. Tietojen antamiseen kiinteistö
rekisterikartasta muulla tavoin kuin otteina 
sovelletaan, mitä 10 §:ssä kiinteisörekisteri
tiedoista säädetään. 

Ehdotus 

8 § 
Jos kiinteistörekisteriin merkitty muu kuin 

sijaintia tai pinta-alaa koskeva tieto poikkeaa 
merkinnän perusteena olleessa toimi
tusasiakirjassa olevasta tiedosta tai 
merkintä on puutteellinen taikka jos muu 
kiinteistörekisterissä oleva edellä tarkoitettu 
tieto on väärä tai rekisteristä puuttuu muu
hun kuin toimitusasiakirjoihin perustuva sii
hen merkittävä tieto, rekisterin pitäjän on 
korjattava rekisterissä oleva virhe. K iinteis
tön sijaintia ja pinta-alaa koskevan tiedon 
kiinteistörekisterin pitäjä voi tarkentaa tai 
muuttaa luotettavan selvityksen perusteella. 

Tiedon korjaamisesta on tiedotettava asian
omaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle, 
jos tiedolla, jota korjaus koskee, on omista
jalle tai haltijalle oleellista merkitystä, eikä 
tiedon muuttamisesta ole hänelle aikai
semmin tiedotettu. Jos kiinteistön omistavat 
useat yhdessä tai jos oikaisu koskee kiinteis
töjen yhteistä aluetta, riittää tiedon an
taminen jollekulle kiinteistön omistajista tai 
haitijoista tai yhteisen alueen osakkaista. 

14 § 
Sijaintitiedon on oltava numerisessa muo

dossa siten, että kiinteistöjaotus voidaan tar
peen vaatiessa tulostaa kartaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Tämän lain 14 §:n säännös tulee voimaan 
viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaan
tulosta. 
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Liite 
3. 

Laki 

oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
lisätään oikeudesta entiseen tiealueeseen 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain 

(24511954) 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 773/1991 ja 14911999, uusi 4 momentti, 
jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Ehdotus 

Kunnan omistukseen asemakaava-alueen 
ulkopuolella ennen 1 päivää heinäkuuta 
1991 siirtynyt entisen yleisen tien alue, joka 
ei kuulu ennestään kiinteistöön, muodoste
taan tilaksi tai liitetään kiinteistöön kiinteis-
tönmuodostamislain (55411995) 41 
§:ssä tarkoitetussa toimituksessa. M ääräyk
sen toimituksen suorittamiseen antaa maan
mittaustoimisto hakemuksetta kuultuaan sitä 
ennen asianomaista kuntaa. Toimituskustan
nukset maksaa kunta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 


