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Laki
kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 10 b, 38 ja 39 § sekä 287 a §:n 2 mo-

mentti, sellaisina kuin niistä ovat 10 b § laissa 901/2013 ja 287 a §:n 2 momentti laissa
273/1998, sekä
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 5, 5 a ja 10 a §, 5 luvun otsikko, 40 § ja 235 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti ja 10 a § laissa 901/2013, 5 § laeissa

322/1999, 914/2011 ja 901/2013, 5 a § laeissa 322/1999 ja 901/2013 sekä 235 §:n 2 mo-
mentti laissa 273/1998, seuraavasti:

3 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Kiinteistötoimitusten ja muiden 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittami-
sesta huolehtii Maanmittauslaitos. Asemakaava-alueella suoritettavista kiinteistötoimi-
tuksista ja muiden toimenpiteiden suorittamisesta huolehtii kuitenkin se viranomainen,
joka kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti toimii kiinteistörekisterin pitäjänä asianomai-
sella alueella. Jos kiinteistötoimitus koskee sekä asemakaava-aluetta että sen ulkopuolella
olevaa aluetta, toimituksen suorittamisesta huolehtii kuitenkin Maanmittauslaitos. 

5 §
Toimitusinsinöörinä voi olla Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva

tehtävään soveltuvan maanmittauksen tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri ja ammat-
tikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa tehtävään soveltuvan tutkinnon suoritta-
nut insinööri tai teknikko sekä kunnan asemakaava-alueella kunnan palveluksessa virka-
suhteessa oleva kiinteistöinsinööri ja edellä tarkoitetun tutkinnon suorittanut insinööri tai
teknikko, jos kunta kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti huolehtii kiinteistörekisterin
pitämisestä asemakaava-alueella.

Kunnan palveluksessa oleva kiinteistöinsinööri, insinööri tai teknikko voi olla toimitu-
sinsinöörinä:

1) lohkomisessa;
2) vapaaehtoisessa tilusvaihdossa;
3) rasitetoimituksessa;
4) 131 a §:n mukaisessa yhteisen alueen kiinteistöön liittämistä varten suoritettavassa

toimituksessa;
5) maastoliikennelain (1710/1995) mukaisessa reittitoimituksessa;
6) erillisen alueen tilaksi muodostamisessa;
7) yhteisalueosuuden siirrossa ja tilaksi muodostamisessa;
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8) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) mukaisessa tietoimituksessa;
9) asemakaava-alueella suoritettavassa tontin halkomisessa;
10) pakollisessa tilusvaihdossa;
11) lohkomisen yhteydessä suoritettavassa 62 §:ssä tarkoitetussa toimituksessa;
12) 101 §:n mukaisessa kiinteistönmäärityksessä ja 277 §:n mukaisessa kiinteistön-

määritystoimituksessa.

5 a §
Kunnan palveluksessa virkasuhteessa oleva kiinteistöinsinööri, insinööri tai teknikko

voidaan oman kuntansa alueella määrätä toimitusinsinööriksi kunnan suostumuksella
3 §:ssä tarkoitetun asemakaava-alueen ulkopuolella suoritettavaan toimitukseen.

Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva 5 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu toimitusinsinööri voidaan Maanmittauslaitoksen suostumuksella määrätä toimitusin-
sinööriksi toimitukseen, joka suoritetaan 3 §:ssä tarkoitetulla asemakaava-alueella.

10 a §
Uskotun miehen tehtävän hoitamisessa sattuneesta tapaturmasta ja saadusta ammatti-

taudista suoritetaan korvaus valtion varoista samoilla perusteilla kuin työtapaturma- ja
ammattitautilain (459/2015) mukaan suoritetaan työtapaturmasta ja ammattitaudista. Kor-
vausta suoritettaan vain siltä osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta työtapaturma- ja
ammattitautilain mukaiseen korvaukseen muun lain mukaan. Korvausasian käsittelee Val-
tiokonttori.

Mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, työnantajasta ja va-
kuutuslaitoksesta, sovelletaan vastaavasti uskottuun mieheen, Maanmittauslaitokseen ja
Valtiokonttoriin. Mitä työtapaturma- ja ammattitautilain IV osassa säädetään etuuksien
toimeenpanosta, VIII osassa muutoksenhausta, oikaisumenettelyistä ja takaisinperinnästä
sekä IX osassa tietojen antamisesta, saamisesta ja salassapidosta, tietojen maksuttomuu-
desta, terveydentilatiedoista maksettavista korvauksista, rahamäärien ja korvausten tarkis-
tamisesta työeläkeindeksillä ja palkkakertoimella, rahamäärien pyöristämisestä, vakuu-
tuslaitoksen takautumisoikeudesta, vakuutuslaitoksen oikeudesta saada takaisin maksa-
mansa täyskustannusmaksu liikennevakuutuslaitokselta, esteellisyydestä, asiakirjojen säi-
lyttämisestä sekä siirto- ja ulosmittauskiellosta sovelletaan myös tässä pykälässä tarkoitet-
tuun korvaukseen.

5 luku

Muun erillisen alueen tilaksi muodostaminen ja kiinteistöön liittäminen

40 §
Myönnettäessä lainhuutoa sille, joka tässä luvussa tarkoitetussa toimituksessa tehdyn

ratkaisun mukaan on erillisestä alueesta muodostetun tilan tai tilaan liitetyn alueen omis-
taja, toimituksessa laaditun selitelmän ote on riittävä selvitys hänen saannostaan.

235 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Uutta määräaikaa on pyydettävä maaoikeudelta ennen muutoksenhakuajan päättymistä
kirjallisella hakemuksella noudattaen mitä muutoksenhakukirjelmästä säädetään. Hake-
mukseen on liitettävä selvitys hakemuksen perusteesta.

————
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen erillisen vesijätön tilaksi muodostamista ja

kiinteistöön liittämistä koskevaan toimitukseen sovelletaan kuitenkin lain voimaan tulles-
sa voimassa olleita 38 ja 39 §:ää sekä 40 §:n 1 momenttia.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2016
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