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kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 ja 5 §, sellaisina kuin ne

ovat, 3 § laeissa 1434/2001 ja 905/2013 sekä 5 § laissa 905/2013, seuraavasti:

3 §
Kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee

vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle tai
kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten
määrää (omakustannusarvo). Samanlaatui-
sista toimituksista voidaan määrätä saman-
suuruinen maksu silloinkin, kun yksittäisten
toimitusten suorittamisesta aiheutuvat koko-
naiskustannukset poikkeavat toisistaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työ-
korvauksena tai toimituskorvauksena. Kiin-
teistötoimitusmaksuun kuuluvat lisäksi toimi-
tuksesta aiheutuvat 5 momentissa tarkoitetut
kustannukset ja korvaukset. Toimituksesta
perittävä kiinteistötoimitusmaksu voidaan
määrätä myös osin työkorvauksena ja osin
toimituskorvauksena. Jäljempänä 5 momen-
tissa tarkoitetut kustannukset ja korvaukset
voidaan periä kiinteistötoimitusmaksuna joko
sellaisenaan tai ne voidaan sisällyttää työkor-
vaukseen tai toimituskorvaukseen.

Työkorvaus määrätään toimituksen suorit-
tamiseen käytetyn työajan, keskimääräisten
palkkauskustannusten sekä toimituksen suo-
rittamisesta Maanmittauslaitokselle tai kun-

nalle aiheutuneiden muiden kustannusten pe-
rusteella. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään tarkemmin työkorvausta määrättäessä
huomioon otettavista muista kustannuksista.

Toimituskorvaus määrätään toimituslajeit-
tain samansuuruisena toimituksista aiheutu-
vien keskimääräisten kokonaiskustannusten
perusteella.

Toimituksen suorittamisesta aiheutuvia
kustannuksia ja korvauksia ovat:

1) kiinteistönmuodostamislain 180 §:ssä
tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta aiheu-
tuneet menot ja korvaukset;

2) kiinteistönmuodostamislain 182 §:n 2
momentissa tarkoitetut korvaukset;

3) toimitsijoille ja asiantuntijoille suorite-
tut palkkiot ja korvaukset; ja

4) muut sellaiset toimituksen suorittami-
sesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset,
jotka eivät ole edunvalvontakustannuksia.

Erityisestä syystä kiinteistötoimitusmaksu
saadaan jättää määräämättä tai määrätä edellä
tässä pykälässä säädettyjä maksuja alem-
maksi sen mukaan kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään.
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5 §
Jos lohkomis- tai tilusvaihtotoimitus suori-

tetaan kunnan omistamalla alueella asema-
kaava-alueella ja kunta on tehnyt kaikki toi-
mituksen vaatimat maastotyöt omia raja-
merkkejä käyttäen, alennetaan toimituskor-
vausta maksuvelvollisena olevan kunnan
osalta vastaavalla osuudella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2014.

Jos toimitus tai toimenpide on lopetettu
ennen tämän lain voimaantuloa ja siitä mää-
rätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskor-
vauksena, toimituskorvaus määrätään sovel-
taen lopettamisen ajankohtana voimassa ol-
leita säännöksiä.
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