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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

715/2013

Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja
korvauksista vuosina 2013 ja 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministerin päätöksen mukaisesti
muutetaan Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä mak-

suista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1057/2012) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin 4 — 6 kohta ja 3 luvun otsikko, sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 4 a, 5 a, 5 b ja 5 c kohta sekä asetukseen uusi 11 a §
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään, mitkä Maan-
mittauslaitoksen suoritteet tai suoriteryhmät
ovat maksullisia, mistä suoriteryhmistä
maksu määrätään omakustannusarvon perus-
teella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketa-
loudellisin perustein sekä julkisoikeudelli-
sista suoritteista ja sähköisten asiointijärjes-
telmien käytöstä perittävistä maksuista.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Kirjaamismaksut

Kirjaamisasian käsittelystä julkisoikeudel-
lisena suoritteena peritään seuraavat keski-
määräisiin omakustannusarvoihin perustuvat
kiinteät maksut:
— — — — — — — — — — — — —

4) kiinnityksen vahvistaminen tai laajenta-
minen taikka yhteiskiinnityksen purkaminen
38 euroa kiinnitykseltä tai kiinnitysten yhdis-
täminen 38 euroa jokaista yhdistämisessä
muodostunutta kiinnitystä kohti, kun pantti-
kirja annetaan kirjallisena;

4 a) kiinnityksen vahvistaminen tai laajen-
taminen taikka yhteiskiinnityksen purkami-
nen 29 euroa kiinnitykseltä tai kiinnitysten
yhdistäminen 29 euroa jokaista yhdistämi-
sessä muodostunutta kiinnitystä kohti, kun
panttikirja annetaan sähköisenä;

5) muu kuin 4 kohdassa tarkoitettu kiinni-
tyksen muuttaminen tai uuden panttikirjan
antaminen 25 euroa kiinnitykseltä tai kiinni-
tyksen jakaminen 25 euroa jokaista jakami-
sessa muodostunutta kiinnitystä kohti, kun
panttikirja annetaan kirjallisena;

5 a) muu kuin 4 kohdassa tarkoitettu kiin-
nityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan
antaminen 20 euroa kiinnitykseltä tai kiinni-
tyksen jakaminen 20 euroa jokaista jakami-
sessa muodostunutta kiinnitystä kohti, kun
panttikirja annetaan sähköisenä;

5 b) sähköisen panttikirjan muuttaminen
kirjalliseksi 25 euroa kiinnitykseltä;

5 c) kirjallisen panttikirjan muuttaminen
sähköiseksi 16 euroa kiinnitykseltä;

6) kirjallisen panttikirjan haltijaa tai säh-
köisen panttikirjan saajaa koskeva asia 13
euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistami-
sen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä hal-
tijamerkinnästä taikka sähköisen panttikirjan
saajaa koskevasta merkinnästä ei peritä eri



maksua; panttikirjan haltijaa koskevan mer-
kinnän poistamisesta tai sähköisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä luovutuksen yhteydessä
syntyneestä sähköisen panttikirjan siirtohake-
muksesta ei peritä maksua;
— — — — — — — — — — — — —

3 luku

Muut suoritteet ja sähköisten asiointi-
järjestelmien käyttö

11 a §

Asiointimaksut

Sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä
peritään seuraavat keskimääräisiin omakus-
tannusarvoihin perustuvat kiinteät asiointi-
maksut:

1) kiinteistön, sen määräosan tai sen mää-
räalan luovutuskirjan tai luovutusta koskevan
esisopimuksen laatiminen sähköisessä kau-
pankäyntijärjestelmässä 55 euroa luovutuk-
selta tai esisopimukselta ja lisäksi 20 euroa
kiinteistöä kohden todistus- ja otemaksua;

2) maakaaren 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetun
kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeu-
den luovutus sähköisessä kaupankäyntijärjes-

telmässä 55 euroa luovutukselta ja lisäksi 20
euroa kiinteistöä kohden todistus- ja otemak-
sua;

3) uuden kiinnityksen vahvistamista kos-
kevan hakemuksen tekeminen sähköisessä
kiinnitysjärjestelmässä 10 euroa kiinnityk-
seltä;

4) sähköisen panttikirjan siirtämistä koske-
van hakemuksen tai kirjallisen panttikirjan
haltijaa koskevan ilmoituksen tekeminen säh-
köisessä kiinnitysjärjestelmässä 10 euroa ha-
kemukselta tai ilmoitukselta.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa maini-
tut asiointimaksut sisältyvät kyseisen kirjaa-
misasian käsittelystä 4 §:n mukaan perittäviin
kirjaamismaksuihin.

Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän asi-
ointimaksu velotetaan kiinteistön tai muun
vastaavan kohteen luovuttajalta asiointijärjes-
telmän käytön yhteydessä.

Sähköisen kiinnitysjärjestelmän asiointi-
maksu velotetaan hakijalta asiointijärjestel-
män käytön yhteydessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2014.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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