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uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan uusjakojen tulemisesta annetun lain (24/1981) 6 §:n 2 momentti, 7 § ja 10 a §:n 1

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 2 momentti laissa 1239/1994 sekä 7 § ja 10 a §:n 1
momentti laissa 990/2010, seuraavasti:

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukai-
sesti päättää Maanmittauslaitos.

7 §
Maanmittauslaitos maksaa 2 §:ssä tarkoite-

tut varat ennakolta tilan omistajalle tai halti-
jalle taikka toimitusmiesten esityksestä
muulle toimituksessa nimetylle henkilölle,
yhteisölle tai viranomaiselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on
nostettu ennen kuin työ on tehty, nostettua
määrää vastaava työ on tehtävä kahden vuo-
den kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityi-
sestä syystä Maanmittauslaitos voi kuitenkin
myöntää määräaikaan pidennystä enintään
kaksi vuotta kerrallaan. Jos työ ei valmistu
määräajassa, Maanmittauslaitoksen on perit-

tävä nostettu määrä takaisin ja perittävä sum-
malle korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuo-
tuinen korko varojen nostamispäivästä.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja
nosteta viiden vuoden kuluessa 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen antamisesta,
oikeus niiden saamiseen on menetetty, ellei
Maanmittauslaitos erityisestä syystä toisin
päätä.

10 a §
Kun päätös kustannusten takaisin perimi-

sestä on tehty, Maanmittauslaitoksen on vii-
pymättä lähetettävä asianomaiselle kirjaamis-
viranomaiselle ilmoitus 10 §:ssä tarkoitetusta
panttivastuusta merkinnän tekemiseksi lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriin. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään, mitä määrää pie-
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nemmistä takaisin perittävistä kustannuksista
ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta eikä
merkintää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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