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Liite 
 
 
 
Taulukko 1 
 
Asetuksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkor-
vausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja 
toimenpiteistä: 
 
 
Toimitus tai toimenpide 
1) Erillisen alueen käsittely 
2) Yhteisalueosuuden siirto tai tilaksi muodostaminen 
3) Erityisen etuuden käsittely  
4) Erityisen oikeuden käsittely  
5) Yhteisen alueen muodostaminen tai alueen liittäminen yh-

teiseen alueeseen  
6) Halkominen tai muu jako  
7) Korvausten määrittäminen, tilit 
8) Muut rasitetoimenpiteet 
9) Rasitteen perustaminen tai siirto  
10) Alueen erottaminen yhteiseksi  
11) Karttaan liittyvät lisätyöt 
12) Osakasselvitys 
13) Muu kiinteistönmääritys 
14) Rasitteen poisto tai käyttömääräyksen muutos  
15) Muu lisätehtävä 
16) Rajankäynti  
17) Tilusvaihto ja tilusjärjestely 
18) Vesijätön tai yhteisen alueen lunastaminen 
19) Rakennuspaikan tai tontin osan lunastaminen 
 
 
 



 N:o 1084  
  

 

3413 

Taulukko 2 
 
Lohkomisen kiinteistönmuodostusmaksut 
Sopimukseen perustuvan tilusvaihdon tilusvaihtomaksut 
 
 
Lohkomisessa lohko-
kiinteistön tai saaja-
kiinteistöön siirretty-
jen alueiden pinta-ala 
enintään ha. 
Sopimukseen perus-
tuvassa tilusvaihdossa 
vaihdettujen alueiden 
pinta-ala yhteensä 
enintään ha. 

 
Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöl-
tä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 
2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) 
mukainen määrä kiinteistöjä; tai 
 
sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta 
kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samo-
jen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) 
maksusarakkeen a) mukaan 
 
 

 a) yksi tai kaksi uutta 
kiinteistöä tai 
sopimukseen perustu-
va  tilusvaihto  

b) kolme tai neljä uut-
ta kiinteistöä 

c) viisi tai useampi 
uusi kiinteistö 

0,1 520 € 360 € 310 € 
1  590 € 415 € 340 € 
5  785 € 650 € 550 € 
20 1140 € 870 € 735 € 
60 1740 € 1350 € 1140 € 

100 2010 € 1730 € 1730 € 
200 3210 € 3110 € 3110 € 
300 4350 € 4350 € 4350 € 
400 5490 € 5490 € 5490 € 
500 6630 € 6630 € 6630 € 

Kukin seuraava  
alkava 100 ha 

 
1000 € 

 
1000 € 

 
1000 € 

 
Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimi-
tusmaksuun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, 
korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostus-
maksua 10 prosenttia kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saaja-
kiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodos-
tusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu 
emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 19 §:ssä tarkoi-
tettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.
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Taulukko 3  
 
Lohkominen ja sopimukseen perustuva tilusvaihto, kun maksuvelvollinen on avannut 
rajalinjat ja pyykittänyt rajat ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille asetettujen 
vaatimusten mukaisesti kokonaisuudessaan hyväksyttävästi. 
 
 
Lohkomisessa lohko-
kiinteistön tai saaja-
kiinteistöön siirretty-
jen alueiden pinta-ala 
enintään ha. 
Sopimukseen perus-
tuvassa tilusvaihdossa 
vaihdettujen alueiden 
pinta-ala yhteensä 
enintään ha. 

 
Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöl-
tä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 
2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) 
mukainen määrä kiinteistöjä; tai 
 
sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta 
kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samo-
jen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) 
maksusarakkeen a) mukaan 
 
 

 a) yksi tai kaksi uutta 
kiinteistöä tai 
sopimukseen perustu-
va tilusvaihto 

b) kolme tai neljä uut-
ta kiinteistöä 

c) viisi tai useampi 
uusi kiinteistö 

0,1 400 € 280 € 240 € 
1  450 € 330 € 300 € 
5  610 € 455 € 395 € 
20 800 € 590 € 520 € 
60 1035 € 910 € 820 € 

100 1295 € 1245 € 1240 € 
200 1865 € 1660 € 1660 € 
300 2280 € 2280 € 2280 € 
400 2795 € 2795 € 2795 € 
500 3420 € 3420 € 3420 € 

Kukin seuraava  
alkava 100 ha 

 
400 € 

 
400 € 

 
400 € 

 
Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maan-
mittaustoimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomak-
su voidaan määrätä taulukon 3 perusteella sillä edellytyksellä, että täydennystyö on vähäinen 
ja se voidaan tehdä maastomittaustöiden yhteydessä. 
 
Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimi-
tusmaksuun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, 
korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostus-
maksua 10 prosenttia kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saaja-
kiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodos-
tusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu 
emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin 
tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä. 
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Taulukko 4 
 
Ilman maastotöitä tehty lohkominen tai sopimukseen perustuva tilusvaihto sekä lohko-
minen tai sopimukseen perustuva tilusvaihto, joissa maksuvelvollinen on suorittanut 
kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille 
asetettujen vaatimusten mukaisesti kokonaisuudessaan hyväksyttävästi.  
 
 
Lohkomisessa lohko-
kiinteistön tai saaja-
kiinteistöön siirretty-
jen alueiden pinta-ala 
enintään ha. 
Sopimukseen perus-
tuvassa tilusvaihdossa 
vaihdettujen alueiden 
pinta-ala yhteensä 
enintään ha. 

 
Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöl-
tä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 
2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) 
mukainen määrä kiinteistöjä; tai 
 
sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta 
kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samo-
jen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) 
maksusarakkeen a) mukaan 
 
 

 a) yksi tai kaksi uutta 
kiinteistöä tai 
sopimukseen perustu-
va tilusvaihto  

b) kolme tai neljä uut-
ta kiinteistöä 

c) viisi tai useampi 
uusi kiinteistö 

0,1 320 € 230 € 195 € 
1  360 € 250 € 230 € 
5  510 € 350 € 300 € 
20 580 € 410 € 365 € 
60 620 € 520 € 495 € 

100 675 € 630 € 610 € 
200 800 € 780 € 780 € 
300 910 € 910 € 910 € 
400 1025 € 1025 € 1025 € 
500 1140 € 1140 € 1140 € 

Kukin seuraava  
alkava 100 ha 

 
100 € 

 
100 € 

 
100 € 

 
Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maan-
mittaustoimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomak-
su voidaan määrätä taulukon 4 perusteella. Edellytyksenä on tällöin, että täydennystyöstä 
maanmittaustoimistolle aiheutuvat työaika- ja muut kustannukset ovat vähäisiä verrattuna nii-
hin kustannuksiin, joita maanmittaustoimistolle olisi aiheutunut siinä tapauksessa, että kysei-
nen työ olisi tullut kokonaan sen suoritettavaksi. 
 
Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen  kiinteistötoimi-
tusmaksuun:  Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, 
korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostus-
maksua 10 prosenttia  kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saaja-
kiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodos-
tusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu 
emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin 
tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä. 
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Vesipinta-alan vaikutus kiinteistönmuodostusmaksun ja tilusvaihtomaksun määräämisessä: 
Jos lohkokiinteistöön tai saajakiinteistöön siirrettyihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja loh-
kominen suoritetaan ilman maastotöitä, vähennetään edellä olevan taulukon mukaisen kiinteis-
tönmuodostusmaksun määrästä 30 prosenttia. Vesialueella voi olla vähäisiä luotoja ja kareja 
tai vähäistä maa-aluetta. Sama korjaus tehdään tilusvaihtomaksua määrättäessä, jos sopimuk-
seen perustuvassa tilusvaihdossa vaihdettuihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja tilusvaihto 
suoritetaan ilman maastotöitä. 
 
 
 
 
Taulukko 5 
 
Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisen lunastusmaksut 
 
 
Vesijätöstä tai yhteisestä alueesta 
lunastetun ja kiinteistöön siirre-
tyn alueen pinta-ala enintään ha. 
 

 
Lunastusmaksu jokaiselta kiinteistöltä, 
johon lunastettavaa aluetta on siirretty. 

0,1 800 € 
0,5 900 € 
1 1100 €  
2 1500 € 
5 2000 € 

10 2500 € 
20 3000 € 

Kukin seuraava alkava 10 ha 500 € 
 
Kun kiinteistöön lunastetaan alueita kahdesta tai useammasta vesijätöstä, lunastusmaksu mää-
rätään kiinteistöön siirrettyjen vesijättöjen yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Kun kiinteis-
töön lunastetaan alueita kahdesta tai useammasta yhteisestä alueesta, lunastusmaksu määrä-
tään kiinteistöön siirrettyjen yhteisten alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella.  
 
Edellä oleva taulukko koskee sellaisia lunastamisia, joissa lunastetaan alueita yksityisestä ve-
sijätöstä taikka sellaisesta yhteisestä vesijätöstä tai muusta yhteisestä alueesta, jonka osakas-
kunta on järjestäytynyt. 
 
Jos aluetta lunastetaan osaksikin sellaisesta yhteisestä vesijätöstä tai muusta yhteisestä aluees-
ta, jonka osakaskunta ei ole järjestäytynyt, korotetaan edellä olevan taulukon mukaista lunas-
tusmaksua 20 prosenttia.  
 
Mitä edellä olevassa taulukossa sanotaan kiinteistöstä, koskee myös muuta kiinteistönmuodos-
tamislain 66 §:ssä tarkoitettua rekisteriyksikköä. 
 
 
 




