
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2011

L a k i

597/2011

kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 75 §, 157 §:n 2 momentti, 158 §:n

2 momentti sekä 282 §,
sellaisina kuin niistä ovat 75 § laissa 96/2000, 157 §:n 2 momentti laissa 1159/2005 sekä

158 §:n 2 momentti laissa 273/1998, seuraavasti:

75 §
Jos ojitus koskee vain uusjakoaluetta tai

73 §:n 3 momentissa tarkoitetun ojan teke-
mistä, toimitusmiehet päättävät ojituksen
suorittamisesta, jollei ojitukseen tarvita vesi-
lain (587/2011) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua
aluehallintoviraston lupaa tai poikkeamista
vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta kiel-
losta. Sama koskee ojituksesta päättämistä
myös silloin, kun uusjakoalueeseen kuulu-
mattomien kiinteistöjen omistajat suostuvat
yhteiseen ojitukseen. Muussa tapauksessa
asiasta päätetään sen mukaan kuin vesilaissa
säädetään yhteisestä ojituksesta.

157 §
— — — — — — — — — — — — —

Rasitetta ei saa perustaa, jos sen käyttämi-
nen muun lainsäädännön mukaan olisi kiel-
lettyä. Jos rasitteen käyttämiselle muun lain-
säädännön mukaan vaaditaan viranomaisen
lupa, rasitteen perustaminen ei korvaa täl-
laista lupaa. Edellä 154 §:n 1 momentin 1 ja
2 kohdassa tarkoitetun rasitteen käyttäminen
ei edellytä vesilain 4 luvun 4 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettua omistajan suostumusta.

158 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos rasitteen tai 156 §:n 3 momentissa
tarkoitetun oikeuden käyttäminen edellyttää
tien tekemistä tai rakennuksen, rakennelman
tai laitteen rakentamista taikka rasitealueen
muuta kuntoonpanoa, eikä kysymys ole
tiestä, jonka osakkaat muodostavat tiekunnan
tai tiekunnan osakkaille yhteisesti kuuluvasta
oikeudesta, toimituksessa on annettava tar-
peelliset määräykset oikeutettujen kiinteistö-
jen omistajien ja rasitetun alueen omistajan
osallistumisesta kuntoonpanokustannuksiin,
jos joku asianosaisista sitä vaatii tai jos se on
muutoin tarpeellista. Jolleivät asianosaiset
sovi kuntoonpanokustannusten osittelusta, on
ositteluperusteena kunkin asianosaisen rasit-
teesta saama hyöty. Kuivattamista varten pe-
rustettavan rasitteen osalta hyöty määrätään
vesilain 5 luvun säännösten mukaisesti. Täl-
löin voidaan myös perustaa vesilaissa tarkoi-
tettu ojitusyhteisö. Mitä edellä tässä momen-
tissa säädetään kuntoonpanokustannuksista,
sovelletaan myös rasitealueen kunnossapito-
kustannuksiin. Kuivattamista varten peruste-
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tun rasitteen kunnossapitoon sovelletaan,
mitä vesilaissa ojan kunnossapidosta sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — —

282 §
Jos kiinteistötoimituksessa toimeenpan-

naan yhteinen ojitus, ojitusyhteisön perusta-
miseen toimituksen yhteydessä sovelletaan,
mitä vesilaissa säädetään sanotun yhteisön
perustamisesta ojitustoimituksessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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