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Laki
pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun

lain (1197/1997) 1 ja 3–8 §, sellaisena kuin niistä on 5 § laissa 1437/2009, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Poiketen siitä, mitä kuntarakennelaissa (1698/2009) säädetään, voidaan kunnan pää-
asiallisesta alueesta erillään oleva alue (enklaavi) siirtää toiseen kuntaan siten, kuin tässä
laissa säädetään. Jos enklaavi sijaitsee alueella, jolla on vireillä kuntarakennelaissa tarkoi-
tettu kuntajaon muuttaminen, enklaavien siirtoihin ei kuitenkaan ryhdytä tämän lain no-
jalla.

3 §

Siirtoehdotuksen laatiminen

Maanmittauslaitos laatii kunnittaiset luettelot 2 §:n nojalla siirrettävistä enklaaveista
(siirtoehdotus). Luetteloon merkitään enklaavit sekä niihin kuuluvat rekisteriyksiköt ja
niiden osat, rekisteriyksiköiden nimet, ryhmä- ja yksikkönumerot, omistajatiedot ja siir-
rettävien alueiden pinta-alat. Luetteloon liitetään tarpeelliset kiinteistörekisterikartan ot-
teet.

Jos enklaavin osalta on epäselvyyttä kiinteistöjaotuksesta tai sijaintikunnasta, enklaavi
voidaan ottaa luetteloon vasta epäselvyyden tultua poistetuksi. Maanmittauslaitoksen on
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin epäselvyyden poistamiseksi.

4 §

Asianosaisten kuuleminen siirtoehdotuksen johdosta

Maanmittauslaitos antaa 3 §:ssä tarkoitetun luettelon karttoineen tiedoksi julkisella
kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolain (434/2003) 62 a §:ssä. Kuu-
lutus on julkaistava kunnassa myös kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti. Maanmit-
tauslaitoksen on lisäksi ilmoitettava kuulutuksesta kirjeellä asianomaisille kunnille ja niil-
le alueiden omistajille, jotka osoitetietoineen kohtuudella saadaan selville.

Asianomaisella kunnalla ja alueen omistajalla on oikeus tehdä huomautuksia siirtoeh-
dotusta vastaan. Huomautukset on toimitettava Maanmittauslaitokseen 30 päivän kulues-
sa julkisen kuulutuksen tiedoksisaannista.
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EV 79/2019
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5 §

Siirtopäätöksen tekeminen ja tiedoksianto

Enklaavin siirtämisestä kunnasta toiseen päättää Maanmittauslaitos.
Maanmittauslaitoksen on määrättävä siirtopäätös tulemaan voimaan kalenterivuoden

alusta, ja päätös on tehtävä ennen edellisen vuoden kesäkuun loppua. Päätös siirtämisestä
on julkaistava Virallisessa lehdessä sekä lähetettävä viipymättä tiedoksi valtiovarainmi-
nisteriölle, Kirkkohallitukselle, Digi- ja väestötietovirastolle ja Verohallinnolle sekä
asianomaiselle aluehallintovirastolle ja asianomaisille kunnille. Lisäksi jäljennös päätök-
sestä on lähetettävä viipymättä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuille alueiden omistajille. Tie-
to päätöksestä katsotaan saaduksi, kun se on julkaistu Virallisessa lehdessä.

6 §

Muutoksenhaku

Maanmittauslaitoksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta
ja asianomaisen alueen omistaja. Muutosta haetaan maaoikeudelta. Muutoin muutoksen-
haussa noudatetaan, mitä kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) säädetään.

Maaoikeuden on käsiteltävä 1 momentissa tarkoitettu valitus kiireellisenä. Jos maaoi-
keus on muuttanut Maanmittauslaitoksen päätöstä, Maanmittauslaitoksen on tiedotettava
maaoikeuden päätöksestä 5 §:n 2 momentissa säädellä tavalla.

7 §

Kuntajaon ja kameraalisen jaotuksen yhtenäistäminen

Maanmittauslaitoksen on huolehdittava enklaavin kunnasta toiseen siirtämisen johdos-
ta tarpeellisten muutosten tekemisestä kameraaliseen jaotukseen ja muutosten merkitse-
misestä kiinteistörekisteriin. Jos osa kiinteistöstä tai muusta rekisteriyksiköstä on siirret-
tävä kameraalisesti kunnasta toiseen, se on erotettava eri rekisteriyksiköksi noudattaen,
mitä kameraalisen jaotuksen muuttamisesta erikseen säädetään.

8 §

Kustannukset

Tässä laissa Maanmittauslaitokselle säädetyistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset suo-
ritetaan valtion varoista asiaan varatuista määrärahoista.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti
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JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


