
38 MAANKÄYTTÖ 1|2014

M A T T I  H O L O P A I N E N

MAA –  MAANKÄYTTÖ 
– MAANMITTAUS – 
 MAANMITTAUSPÄIVÄT?

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö  Suomen Kuntaliitossa.  
Sähköposti matti.holopainen kuntaliitto.fi.

KEVÄÄLLÄ MAANMITTAUSPÄI-
VÄT täyttävät Seinäjoella puoli vuo-
sisataa. Oman kokemukseni mukaan 
päivät ovat ensisijaisesti olleet alan 
ihmisten tapaamispaikka, jossa on 
käyty ohjelmoitua ja vapaamuotois-
ta keskustelua alan ajankohtaisista 
tapahtumista höystettynä Maanmit-
tauslaitoksen ja järjestäjäkaupungin 
ajankohtaiskatsauksilla. Keskeisinä 
toimijoina päivien järjestelyissä ovat 
olleet paikallinen maanmittaustoimis-
to, kaupunki sekä alan koulutuksen 
järjestäjät ja ammatilliset järjestöt. Alan 
yrityksillä on ollut rooli tukea tapah-
tumaa pienimuotoisessa näyttelyssä. 

Maailma Maanmittauspäivien ym-
pärillä on muuttumassa. Maanmit-
tauslaitoksen organisaatiouudistus 
hajauttaa laitoksen palveluja verkos-
tossa toteutettavaksi. Eräs kollegani 
totesi, että Maanmittauslaitoksesta on 
kunnan näkökulmasta tulossa ”kas-
voton” perustoiminnan siirtyessä yhä 
vahvemmin verkostoon. Paikallisenkin 
maanmittaustoimiston rooli muuttuu. 
Haasteena kuntien näkökulmasta on 
kunnan ja toimiston paikallisen yh-

teistyön toimivuuden varmistaminen 
muuttuvassa tilanteessa. Vaikuttaako ja 
pitäisikö tämän muutoksen vaikuttaa 
Maanmittauspäiviin?

Nykymuotoisella Maanmittauslai-
toksella on ollut hyvin keskeinen rooli 
Maanmittauspäivien järjestämisessä. 
Myös riippumatta Maanmittauslai-
toksen toimintatavan muutoksesta, 
on tarpeen arvioida perusteellises-
ti maailmaan ympärillämme, sen 
muutosnäkymiä ja vaikutuksia myös 
Maanmittauspäiviin. Aiheen ympä-
rillä on käyty jo muutaman vuoden 
ajan keskustelua liittyen laajempaan 
keskusteluun koko maanmittausalan 
tulevaisuuden näkymistä. Muutos on 
aina haaste, mutta myös mahdollisuus 
uuteen ja uudistumiseen. 

Jos katsomme, että on tarpeen ja 
haluamme pohtia uudistumista, meillä 
on arvioitavana nykytila ja vastatta-
vana peruskysymykset: Mitä? Miksi? 
Kenelle? Missä? Millä rahoituksella? 
Kuka järjestää? Kuka vastaa? Ja tietysti, 
mikä on oikea foorumi käydä tätä kes-
kustelua? Onko se Maanmittauspäivät 
Seinäjoella 20.–21. maaliskuuta?

• Laki Maanmittauslaitoksesta 
(900/2013). 

 Lail la korvataan voimassa oleva 
maanmittauslaitoksesta annettu laki 
(505/1991). Lain yhteydessä on tehty 
pääasiallisesti toimialue- ja hallintora-
kenne- eli organisaatiouudistuksesta 
johtuvat muun lainsäädännön muutok-
set. Uuden Maanmittauslaitoksen 2014 
organisaatio määräytyy aluejaon sijasta 
valtakunnallisen toimintayksikköjaotuk-
sen perusteella. Maanmittauslaitoksen 
keskushallinnon alaiset valtakunnalliset 
yksiköt ovat tuotantotoimintayksikkö, tu-
kitoimintayksikkö ja yleishallintoyksikkö. 
Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä 
säädetään maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksella (1119/2013), joka on 
tullut voimaan 1.1.2014. Maanmittaus-
toimistoja ei enää ole, minkä johdosta 
myös erityislainsäädäntöä ja asetuksia 
on muutettu. Valtioneuvoston asetus 
Maanmittauslaitoksesta (1082/2013) 
on tullut voimaan 1.1.2014. (Luonnos 
valtioneuvoston asetukseksi Maanmitta-
uslaitoksesta sisältyy hallituksen esityk-
seen (HE 68/2013 vp.).) Lain perusteella 
on laadittu uusi, pääjohtajan antama 
Maanmittauslaitoksen työjärjestys 
(1279/2013), joka on tullut voimaan 
1.1.2014 

• Laki kiinteistönmuodostamislain 
(KML) muuttamisesta (901/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Valitukset kiinteis-
tötoimituksista, kiinteistörekisterin 
pitäjän päätöksistä ja tielautakunnan 
toimituksista on toimitettava suoraan 
siihen maaoikeuteen, joka asetuksen 
(1075/2013) mukaan käsittelee vali-
tuksen. Maaoikeuden tuomioon tai 
muuhun ratkaisuun haetaan muutosta, 
jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. 
valituslupahakemukset ja valitukset 
jätetään siihen maaoikeuteen, jonka 
ratkaisusta halutaan valittaa. Valtion ja 
muun julkisyhteisön viranomaiset ovat 
pyynnöstä velvolliset salassapitosään-
nösten estämättä antamaan kiinteis-
tötoimituksesta tiedottamista varten 
asianosaisen tunniste- ja yhteystiedot 
Maanmittauslaitokselle ja kiinteistöre-
kisterin pitämisestä vastaavalle kunnalle. 
Maanmittaustoimistojen tehtävät ovat 
siirtyneet Maanmittauslaitokselle. (ks. 
myös lait 906/2013, 909/2013, 912/2013, 
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Maanmittauslaitoksen toimialue- ja hallintorakenneuudistus on toteutusvaiheessa ja tämän edellytyksenä uudistusta koskevat 
lait sekä osa asetuksista on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. Pääosin jäljempänä lueteltavien lakien voimaantulo on 
ollut 1.1.2014, mutta uutta kiinteistötunnusta koskevat lait tulivat voimaan 1.2.2014 ja kiinteistötoimitusmaksua koskenut 
uudistus tuli voimaan 1.3.2014. Muista lainmuutoksista mainittakoon vuoden vaihteessa voimaan tulleet toimialariippumat-
tomia valtion tieto- ja viestintäteknisiä palveluja koskeva lainsäädäntö (ns. VALTORI, 1226/2013), valtion yt-laki (1233/2013), 
kuntarakennelaki (478/2013), joka on aikaisemman kuntajakolain (1698/2009) uusi nimi. Hallinto-oikeuksissa käsiteltävien 
asioiden kirjoa ollaan laajentamassa (102/2014). Tulevista uudistuksista merkittäviä ovat hallituksen esityksenä eduskunnalle 
annetut tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2013 vp.) ja YM:stä annettu maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla mm. kaavan 
pohjakarttojen tarkastaminen loppuu Maanmittauslaitoksessa (HE 206/2013 vp.). LVM:ssä valmisteltu jo eduskuntaan mennyt 
tietoyhteiskuntakaari sisältää muun ohella merkittävää, yksityisten omistamien maa-alueiden lunastusta koskevaa sääntelyä.

914/2013, 915/2013, 916/2013, 918–
921/2013 ja 926/2013) maantielain, 
ratalain, kalastuslain (ks. myös 90/2014), 
kaivoslain, maa-aineslain, yhteisaluelain 
(ks. myös 99/2014), yhteismetsälain (ks. 
myös 100/2014), maastoliikennelain, 
ulkoilulain ym. lakien muuttamisesta) 
KML:n muutos 1134/2013 liittyy kiin-
teistötunnusjärjestelmän uudistamista 
koskevaan lakipakettiin ja tuli voimaan 
1.2.2013 (ks. myös 1135/2013). Lisäksi 
1.3.2013 tulee voimaan kiinteistötoi-
mitusmaksulain uudistamiseen liittyvä 
KML:n muutos (73/2014), joka vahvis-
tettiin 31.1.2014. Kiinteistönmuodosta-
misasetuksen muuttamisesta annettu 
valtioneuvoston asetus tuli myös vuo-
den 2014 alusta voimaan (1311/2013).

• Laki  kiinteistötietojärjestelmästä 
ja siitä tuotettavasta tieto
palvelusta annetun lain muuttami
sesta (902/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Muutokset liittyvät 
lain 900/2013 säätämiseen Maanmitta-
uslaitoksen toimialue- ja hallintoraken-
teen muuttamisesta.

• Laki kiinteistörekisterilain 
 muuttamisesta (903/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Muutokset johtuvat 
yksityistierekisteriä koskevien säännös-
ten muuttamisesta (907/2013) sekä 
lain 900/2013 (ks. edellä) säätämisestä. 
Laki kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n 
muuttamisesta (1135/2013), voimaan 
1.2.2014, koskee kiinteistötunnuksen 
uudistamista koskevaa lainsäädäntöä. 
Kiinteistötunnus ei enää muutu kun-
taliitoksissa. Kiinteistön sijaintikunta 
muuttuu ominaisuustiedoksi eikä 

kiinteistötunnuksesta enää voida var-
masti päätellä esim. kaupunginosa-, 
rekisterikylä- tai korttelitietoja. Ks. myös 
valtioneuvoston asetus kiinteistörekis-
teriasetuksen muuttamisesta (62/2014), 
voimaan 1.2.2014. Asetuksen 6 §:n 
muutoksen 1.2.2014 johdosta tietoa 
kiinteistön puuttuvasta ominaisuudes-
ta rakennuspaikkana ei enää merkitä 
kiinteistörekisteriin, koska tällaista asiaa 
ei voida ratkaista kiinteistönmuodosta-
mismenettelyssä.

• Laki uusjakojen tukemisesta anne
tun lain muuttamisesta (904/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Lain muutos liittyy lain 
900/2013 säätämiseen sekä kirjaamisasi-
oiden siirtämistä koskevaan lainsäädän-
töön 572/2009 ym., joka tuli voimaan 
1.1.2010. Uusjakojen tukemista koske-
vaa asetusta 211/1981 muutettaneen 
vuoden 2014 aikana valtioneuvoston 
asetuksella.

• Laki  kiinteistötoimitusmaksusta 
annetun lain muuttamisesta 
(905/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Muutos liittyy Maan-
mittauslaitoksen organisaatiouudistuk-
seen. 1.3.2014 tulee voimaan kiinteis-
tötoimitusmaksulain muutos (74/2014), 
jonka sisältönä on aikaisemmin KML:ssa 
säänneltyjä toimitusmenoja vastaavien 
säännösten siirtäminen kiinteistötoi-
mitusmaksulakiin. Laki on vahvistettu 
31.1.2014.

• Laki yksityisistä teistä annetun lain 
muuttamisesta (907/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Laki on osa Maanmit-
tauslaitoksen toimialue- ja hallintoraken-
neuudistusta. Se sisältää myös pykälät 

yksityistierekisterin tietosisällön lukemi-
sesta osaksi kiinteistötietojärjestelmää 
(ks. tästä ns. KTJ-laki 453/2002). Yksityis-
tierekisteriasetuksen muuttaminen on 
saatettu vireille MMM:öön ja LVM:öön.

• Laki kiinteän omaisuuden ja eri
tyisten oikeuksien  lunastuksesta 
annetun lain muuttamisesta 
(908/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Lunastuslain 101 
§:n 2 momenttiin on lisätty säännös 
kiinteistönmuodostamisviranomaista 
(lunastustoimikuntaa) koskevasta yhte-
ys- ja tunnistetietojen saantioikeudesta 
(ks. myös KML 287 § 3 mom.). Muutoin 
muutokset liittyvät MML:n toimialue- ja 
hallintorakenneuudistukseen 2014. 

• Laki vesilain 5 ja 17 luvun 
 muuttamisesta (910/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Muutokset liittyvät 
Maanmittauslaitoksen organisaation 
muuttamiseen 1.1.2014 lukien. Ks. myös 
laki vesistöhankkeiden johdosta suori-
tettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 
4 ja 21 §:n muuttamisesta (911/2013), 
voimaan 1.1.2014. Toinen laki vesilain 
muuttamisesta (1193/2013) tulee myös 
voimaan 1.1.2014. Se sisältää menettely-
säännösten muutoksia vesioikeudellisiin 
hankkeisiin liittyen (ks. tarkemmin HE 
87/2013 vp.). Myös laki eräistä vesitilus-
järjestelyistä annetun lain muuttamises-
ta (928/2013) on tullut voimaan 2014 
alusta. Lakiin liittyvää asetusta ei ole vielä 
muutettu.

• Laki luonnonsuojelulain 
 muuttamisesta (913/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Eräiden luonnon-
suojelulaissa tarkoitettujen tietojen 
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merkitseminen tapahtuu jatkossa 
kiinteistötietojärjestelmään. MML:n 
organisaatiomuutos on otettu laissa 
huomioon. Lisäksi voimaan 1.1.2014 
tullut laki metsälain muuttamisesta 
(1085/2013) sisältää useiden pykälien 
muutoksia 1996 annettuun metsälakiin 
(1093/1996).

• Laki maankäyttö ja rakennuslain 
muuttamisesta (917/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Kehittämiskorvausta 
koskevaa Maanmittauslaitoksen teh-
täviin liittyvää sääntelyä on muutettu 
teknisesti. Samanaikaisesti on tullut 
voimaan laki maankäyttö- ja rakennus-
lain muuttamisesta (989/2013), jonka 
tavoitteena on edistää tuulivoimalara-
kentamista. (Ks. myös 41/2014, joka tulee 
voimaan 1.9.2014)

• Laki kevennettyjen rakentamis 
ja kaavamääräysten kokeilusta 
 annetun lain muuttamisesta 
(990/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Lain muutoksella jat-
kettiin lain 1257/2010 voimassaoloaikaa 
viidellä vuodella vuoden 2018 loppuun. 
Lisäksi lain alueellista soveltamisalaa laa-
jennettiin koskemaan asukasluvultaan 
kymmentä suurinta kuntaa.

• Laki maakaaren muuttamisesta 
(922/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Kirjaamisasioiden 
käsittely tapahtuu 2014 lukien maan-
mittaustoimistojen sijasta valtakunnal-
lisella foorumilla, jolloin laissa säädetty 
käsittelijäviranomainen on Maanmit-
tauslaitos. Maaoikeus, joka käsittelee 
mahdollisen valituksen lainhuuto- tai 
kiinnityspäätöksestä (rekisterimerkin-
nästä tai sen tekemättä jättämisestä), 
määräytyy kiinteistön sijaintikunnan 
mukaan (ks. asetus 1075/2013). Valitusta 
ei voi hakija tehdä, jos asia on ratkaistu 
hänen hakemuksensa mukaisesti, eikä 
tällöin tule antaa hakijalle valitusosoi-
tusta. Uutta on, että valitus on tehtävä 
ja jätettävä suoraan maaoikeuteen. Laki 
uhkasakkolain 19 §:n muuttamisesta 
(923/2013), joka tuli voimaan 1.1.2014, 
liittyy kirjaamisasioiden siirtämiseen 
Maanmittauslaitokseen 2010 alusta 
lukien. Laki kirjaamisasioiden siirtämistä 
koskevan lainsäädännön voimaanpa-
nosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta 
(931/2013) taas sisältää sen, että yhteis-
kiinnitystilanteessa valtakunnallisen 

toimialueen tuleminen kirjaamisasioi-
hin poistaa yhteiskiinnityksiin liittyviä 
rajoituksia.

• Laki käräjäoikeuslain 13 a §:n 
muuttamisesta (924/2013).

 Voimaan 1.1.2014, koskee maaoike-
usinsinöörien pätevyysvaatimuksia ja 
Maanmittauslaitoksen organisaatiouu-
distuksen huomioon ottamista.

• Laki kuntarakennelain 50 ja 51 §:n 
muuttamisesta (925/2013).

 voimaan 1.1.2014. Muutokset koskevat 
kuntarajan käymistä ja kustannusten 
korvaamista valtion varoista. Ne johtuvat 
laista 900/2013.

• Laki kaupanvahvistajista annetun 
lain muuttamisesta (927/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Kaupanvahvistaja 
on velvoitettu toimittamaan sähköinen 
(skannattu) kopio kustakin vahvista-
mastaan luovutuksesta (kauppakirjasta, 
lahjakirjasta jne.) kunnalle ja kirjaamis-
viranomaiselle. Ks. myös asetusmuutos 
1310/2013, joka tuli voimaan 2014 alusta. 
Tarkoitus on vähentää ”paperisten” saan-
tokirjojen skannaamista ja ”paperisten” 
alkuperäissaantokirjojen esittämistä 
kirjaamisviranomaisessa. Maanmitta-
uslaitoksen ja kuntien haasteina ovat 
kaupanvahvistajalta saatujen ”sähköis-
ten” saantokirjojen identifiointi sekä 
käsittelyn prosessointi kirjaamisasioiden 
käsittelyssä ja määräalan sähköisten 
saantokirjojen sujuva siirtäminen loh-
komisasioiden käsittelijöille.

• Laki kiinteistöjen kauppahinta
rekisteristä annetun lain 1 ja 4 §:n 
muuttamisesta (929/2013).

 Voimaan 1.1.2014. Kiinteistökaupan 
verkkopalvelussa (KVP) ns. perinteisessä 
paperimenettelyssä kaupanvahvista-
jailmoituksesta ilmenevät eräät kaupan 
kohteen tiedot on jatkossa velvollinen 
antamaan kiinteistön luovuttaja. Maa-
kaaren säännökset sähköisestä kiinteis-
tökaupasta ja sähköisestä panttikirjasta 
(ns. KVP:sta) tulivat voimaan 1.11.2013 
(622/2013).

• Laki saamen kielilain 2 §:n 
 muuttamisesta (930/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Maanmittauslaitoksen 
toimialue- ja hallintorakenneuudistuk-
sessa 2014 alusta saamelaisten kielellisiä 
oikeuksia turvaava säännös on lisätty 
lakiin 1086/2003, sellaisena kuin 2 § on 
laissa 260/2008.

• Sisäministeriön asetus liikkumis ja 
oleskelurajoituksista (1104/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Asetus on annettu po-
liisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n nojalla.

• Valtioneuvoston asetus raja
vyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen 
taka rajasta annetun asetuksen 
muuttamisesta (60/2014).

 Voimaan 1.2.2014.
• Laki yhteistoiminnasta  valtion 

virastoissa ja laitoksissa 
(1233/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Tätä ennen oli annettu 
laki yhteistoiminnasta valtion virastois-
sa ja laitoksissa annetun lain 7 a §:n 
muuttamisesta (1139/2013), joka myös 
tuli voimaan 1.1.2014. Laki 659/1988 
kumottiin lailla 1233/2013. Sisällöstä ks. 
HE 152/2013 vp.

• Laki valtion yhteisten tieto ja 
 viestintäteknisten palvelujen 
järjestämisestä (1226/2013). 

 Voimaan 1.1.2014. Tähän liittyvät laki 
julkisen hallinnon tietohallinnon ohja-
uksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 3 
momentin kumoamisesta (1227/2013), 
voimaan 1.1.2014, ja laki Valtiokonttorista 
annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoa-
misesta (1228/2013), voimaan 1.1.2014. 
Samaan aikaan on tullut voimaan valtio-
varainministeriön päätös valtion yhteisiä 
perustietotekniikka- ja tietojärjestelmä-
palveluja tuottavan palvelukeskuksen 
toimipaikkojen sijainnista (1283/2013). 
Päätoimipaikka on Jyväskylässä. Valtion 
toimialariippumattomat tieto- ja vies-
tintätekniset palvelut (ns. VALTORI) on 
järjestetty näillä säädöksillä.

• Suomen pankin ilmoitus viite ja 
viivästyskorosta (1306/2013). 

 Suomen Pankki on ilmoittanut 20 päi-
vänä elokuuta 1982 annetun korkolain 
(633/1982) 12 a §:n nojalla, sellaisena 
kuin se on 18 päivänä tammikuuta 
2013 annetussa laissa (32/2013), että 
korkolain 12 §:ssä tarkoitettu, Euroopan 
keskuspankin viimeisimpään perusra-
hoitusoperaatioon perustuva viitekorko 
on 0,5 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko on 7,5 prosent-
tia vuodessa sekä 4 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko kaupallisissa 
sopimuksissa on 8,5 prosenttia vuodessa. 
Viitekorko ja molemmat viivästyskorot 
ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 
30 päivään kesäkuuta 2014.


