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L a k i

N:o 322

kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun kiinteistönmuodostamislain (554/1995)

33 §, 6 luku, 129 §:n 3 momentti, 18 luku sekä 282 a ja 293 §,
sellaisina kuin niistä ovat 18 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 282 a §

laissa 1188/1996,
muutetaan 2 §:n 3 kohta, 5, 14 ja 20 §, 21 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 ja 2 momentti, 24 §:n

2 momentti, 29 §:n 1 momentti, 32 §, 34 §:n 1—3 momentti, 35 ja 36 §, 57 §:n 2 momentti,
58 §:n 3 momentti, 62 ja 64 §, 69 §:n 1 momentti, 78 §:n 3 momentti, 113 ja 114 §, 117 §:n
1 momentti, 118 §, 120 §:n 1 momentti, 122 §, 123 §:n 1 momentti, 129 §:n 1 momentti,
132 §:n 3 momentti, 141 §:n 2 momentti, 154 §:n 1 momentin 9 kohta, 155 §, 156 §:n 2
momentti, 157 §:n 1 momentti, 160 ja 165 §, 168 §:n 4 momentti, 185 §:n 1 momentti,
209 §:n 2 momentti, 212 §:n 2 momentti, 283 §, 285 §:n 2 momentti sekä 285 a ja
288 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 36 § osaksi mainitussa laissa 1188/1996, 21 §:n 2 momentti,
22 §:n 2 momentti, 156 §:n 2 momentti, 285 §:n 2 momentti sekä 285 a ja 288 a § laissa
273/1998, 20 § osaksi mainitussa laissa 273/1998, 35 § osaksi laissa 1106/1996 sekä 64 § ja
212 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1188/1996, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 5 a, 22 a, 22 b ja 23 a §, 29 §:ään uusi 3 mo-
mentti, lain 4 lukuun uusi 37 a § sekä lakiin uusi 62 a, 62 b, 150 a ja 154 a § seuraavasti:

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
3) tontilla sitovan tonttijaon mukaisesti

muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty
tonttina kiinteistörekisteriin;
— — — — — — — — — — — — —

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Kiinteistötoimitusten ja muiden 1 momen-
tissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittami-
sesta huolehtivat maanmittauslaitoksen
maanmittaustoimistot. Asemakaava-alueella
suoritettavista kiinteistötoimituksista ja mui-
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den toimenpiteiden suorittamisesta huolehtii
kuitenkin se viranomainen, joka kiinteistöre-
kisterilain 5 §:n mukaisesti toimii kiinteistö-
rekisterin pitäjänä asianomaisella alueella
sen mukaan kuin jäljempänä 5 §:ssä tarkem-
min säädetään. Jos kiinteistötoimitus koskee
sekä asemakaava-aluetta että sen ulkopuo-
lella olevaa aluetta, toimituksen suorittami-
sesta huolehtii kuitenkin maanmittaustoimis-
to.

5 §
Toimitusinsinöörinä voi olla maanmittaus-

laitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva
teknillisen korkeakoulun maanmit-
tausosastolla tehtävään soveltuvan tutkinnon
suorittanut diplomi-insinööri ja ammat-
tikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitok-
sessa tehtävään soveltuvan tutkinnon suorit-
tanut insinööri tai teknikko sekä kunnan
kiinteistöinsinööri ja kuntaan virkasuhteessa
oleva edellä tarkoitetun tutkinnon suorittanut
insinööri tai teknikko.

Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva
insinööri tai teknikko voi olla toimitusin-
sinöörinä lohkomisessa, vapaaehtoisessa
tilusvaihdossa, rajankäynnissä, rasitetoimi-
tuksessa, erillisen alueen tilaksi muodosta-
misessa, yhteisalueosuuden siirrossa ja tilak-
si muodostamisessa, yhteisen alueen muo-
dostamisessa ja yksityisistä teistä annetun
lain (358/1962) mukaisissa tietoimituksissa.

Jos kunta kiinteistörekisterilain 5 §:n mu-
kaisesti huolehtii kiinteistörekisterin pitämi-
sestä asemakaava-alueella, sanotulla alueella
suoritettavassa lohkomisessa, vapaaehtoises-
sa tilusvaihdossa, rajankäynnissä, rasitetoi-
mituksessa, erillisen alueen tilaksi muodos-
tamisessa, yhteisalueosuuden siirrossa ja ti-
laksi muodostamisessa ja yksityisistä teistä
annetun lain mukaisissa tietoimituksissa
toimitusinsinöörinä on kunnan palveluksessa
oleva kiinteistöinsinööri, insinööri tai teknik-
ko. Kiinteistöinsinööri on toimitusin-
sinöörinä myös pakollisessa tilusvaihdossa,
lohkomisen yhteydessä suoritettavassa 62
§:ssä tarkoitetussa toimituksessa ja rajan-
käynnin lisäksi myös muussa kiinteistönmää-
rityksessä.

Jos 2 tai 3 momentissa tarkoitetun toimi-
tuksen yhteydessä on tarpeen suorittaa muu-
ta kuin kiinteistönmääritystä tai rasitetta kos-
keva taikka 156 §:n 3 momentissa tarkoitettu
toimenpide, on toimitusinsinöörinä oltava
diplomi-insinööri.

5 a §
Kunnan palveluksessa oleva kiinteistöin-

sinööri, insinööri tai teknikko voidaan oman
kuntansa alueella määrätä toimitusin-
sinööriksi kunnan suostumuksella 5 §:n 3
momentissa tarkoitetun alueen ulkopuolella
suoritettavaan toimitukseen.

Maanmittauslaitoksen palveluksessa vir-
kasuhteessa oleva 5 §:n 1 momentissa tar-
koitettu toimitusinsinööri voidaan maanmit-
taustoimiston suostumuksella määrätä toimi-
tusinsinööriksi 5 §:n 3 momentin mukaiseen
toimitukseen.

14 §
Kiinteistötoimitusta haetaan kirjallisesti

siltä maanmittaustoimistolta, jonka alueella
toimituksen kohde tai pääosa siitä sijaitsee.
Edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua toi-
mitusta haetaan kuitenkin asianomaisen kun-
nan kiinteistörekisterin pitäjältä. Toimituksen
vireilletulosta hakemuksetta säädetään erik-
seen jäljempänä.

Hakemuksesta ja siihen liitettävästä selvi-
tyksestä säädetään tarkemmin asetuksella.

20 §
Rekisteriyksiköstä voidaan rajoiltaan mää-

rätty alue (määräala) muodostaa eri kiinteis-
töksi taikka siirtää ennestään olevaan kiin-
teistöön lohkomalla. Sitovan tonttijaon mu-
kainen tontti muodostetaan lohkomalla tai
muulla kiinteistönmuodostamistoimituksella.
Tonttia muodostettaessa voidaan toimitus-
miesten päätöksellä poiketa tonttijaosta vä-
häisessä määrin siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään.

Lohkomalla muodostettava kiinteistö voi
käsittää määräaloja myös useasta kiinteistös-
tä taikka yhteisestä alueesta. Lohkomalla
muodostettava tontti tai yleinen alue voi kä-
sittää myös kokonaisia kiinteistöjä (yhteis-
lohkominen).

Luovutettu yhteinen alue muodostetaan
kiinteistöksi tai siirretään ennestään olevaan
kiinteistöön lohkomalla. Yhteisestä koskesta
tai sen osasta voidaan lohkomalla muodostaa
koskitila.

21 §
— — — — — — — — — — — — —

Lohkomisessa on todettava, mikä muodos-
tetuista kiinteistöistä on kantakiinteistö. Kan-
takiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka
on muodostettu lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisterin mukaiselle emäkiinteistön

870 N:o 322



omistajalle. Lohkomisessa on todettava, min-
kä määräalan tai määräalojen alueesta loh-
kokiinteistö on muodostettu. Tässä tarkoite-
tut tiedot on merkittävä kiinteistörekisteriin.
Jos edellä tarkoitetulle kiinteistönomistajalle
on muodostettu useita kiinteistöjä, kantakiin-
teistöksi määrätään hänen ilmoittamansa
kiinteistö.
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Lohkomista saa hakea määräalan tai emä-

kiinteistön omistaja tai osaomistaja, jolla on
lainhuuto määräalaan tai kiinteistöön, sekä
sitovan tonttijaon mukaista tonttia koskevan
erityisen oikeuden haltija, jos tontille saa-
daan oikeuden perusteella rakentaa oikeuden
haltijalle kuuluvia rakennuksia.

Jos omistaja on luovuttanut toiselle määrä-
alan kiinteistöstään, lohkomistoimitus tulee
vireille, kun kirjaamisviranomaisen ilmoitus
määräalan saannon lainhuudosta on saapu-
nut sille kiinteistörekisteriviranomaiselle,
jonka tehtävänä on huolehtia alueen kiinteis-
törekisterin pitämisestä. Lohkomisen aloitta-
mista voidaan lykätä tai aloitettu toimitus on
keskeytettävä, jos määräalan omistaja esit-
tää selvitystä siitä, ettei lohkokiinteistöä ole
tarkoitus muodostaa yksinomaan kyseisestä
määräalasta tai jos lykkäämiseen tai kes-
keyttämiseen on muu perusteltu syy.
— — — — — — — — — — — — —

22 a §
Yleisen alueen lohkominen suoritetaan

kunnan tai alueen omistajan tai osaomistajan
hakemuksesta.

Kiinteistörekisterin pitäjä voi tarvittaessa
hakemuksettakin määrätä yleistä aluetta kos-
kevan lohkomisen suoritettavaksi.

22 b §
Yleiseksi alueeksi osoitettu alue tai sen

osa voidaan lohkomisessa siirtää ennestään
olevaan samanlaatuiseen yleiseen alueeseen.

23 a §
Yleisen alueen lohkomisen edellytyksenä

on, että kunnalla on lainhuuto lohottavaan
alueeseen tai alue tulee kunnan omistuk-
seen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
94 §:n nojalla ja että kiinteistöt, joista ylei-
nen alue muodostuu, ovat vapaat kiinnityk-
sistä tai alue vapautuu niistä 29 §:n 3 mo-
mentin tai maankäyttö- ja rakennuslain 107
§:n nojalla.

24 §
— — — — — — — — — — — — —

Yhteislohkominen voidaan suorittaa myös
silloin, kun lohkokiinteistö vapautetaan vas-
taamasta kiinnityksistä kokonaan tai siten,
että sitä jäävät rasittamaan vain 1 momentin
5 kohdassa tarkoitetut kiinnitykset. Sitovan
tonttijaon mukainen tontti voidaan lohkoa
myös silloin, kun tontin eri osiin kohdistu-
vien panttioikeuksien ja erityisten oikeuksien
haltijoiden kesken on tehty sopimus siitä,
missä etusijajärjestyksessä kiinnitykset ja
muut kirjatut oikeudet kohdistuvat tonttiin.

29 §
Ne määräalaan tai saajakiinteistöön koh-

distuvat kiinnitykset, joista lohkokiinteistöä
tai määräalaa ja saajakiinteistöä ei ole va-
pautettu, laajenevat koskemaan muodostetta-
vaa kiinteistöä.
— — — — — — — — — — — — —

Jos tonttiin tai yleiseen alueeseen sisältyy
yhteistä aluetta, lohkomisessa ei oteta huo-
mioon niitä kiinnityksiä, jotka kohdistuvat
yhteisen alueen osakaskiinteistöihin, ja jos
tonttiin tai yleiseen alueeseen on tullut yh-
teistä aluetta, vapautuu tontti tai yleinen alue
yhteisen alueen osalta vastaamasta yhteisen
alueen osakaskiinteistöihin kohdistuvista
kiinnityksistä.

32 §
Sitovan tonttijaon alueella lohkominen

voidaan suorittaa vain tonttijaon mukaisen
tontin muodostamiseksi, jollei kunta erityi-
sestä syystä anna lohkomiseen suos-
tumustaan. Muutoin asemakaava-alueella ei
lohkomista saa suorittaa niin, että se vai-
keuttaa sanotun kaavan toteuttamista.

34 §
Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa virkis-

tys- tai suojelualueeksi osoitetulla alueella
rakennuspaikaksi tarkoitettua kiinteistöä ei
saa muodostaa lohkomalla, jos se huomat-
tavasti vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavas-
sa osoitettuun tarkoitukseen.

Alueella, jolla ei ole asemakaavaa taikka
jota ei ole oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa
osoitettu virkistys- tai suojelutarkoituksiin,
rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön saa
muodostaa lohkomalla, jos muodostettava
kiinteistö täyttää maankäyttö- ja rakennus-
laissa sekä sen nojalla annetuissa säännök-
sissä ja määräyksissä rakennuspaikalle asete-
tut vaatimukset.
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Suunnittelutarvealueella saa rakennuspai-
kaksi tarkoitetun määräalan muodostaa loh-
komalla eri kiinteistöksi vain, jos määräalaa
varten on toimitusta aloitettaessa voimassa
rakennuslupa tai toimituksen kestäessä saa-
daan muuta kuin tilapäistä rakennusta koske-
va rakennuslupa tai jos kunta antaa suostu-
muksensa kiinteistön muodostamiseen.
— — — — — — — — — — — — —

35 §
Alueella, jolla on voimassa rakennuskielto

asemakaavan laatimista varten, saadaan ra-
kennuspaikaksi tarkoitettu määräala lohkoa
eri kiinteistöksi vain, jos määräalaa varten
on toimitusta aloitettaessa voimassa raken-
nuslupa tai toimituksen kestäessä saadaan
muuta kuin tilapäistä rakennusta koskeva
rakennuslupa tai maankäyttö- ja rakennuslain
171 §:ssä tarkoitettu poikkeus rakentaa ra-
kennuskiellon estämättä taikka jos kunta an-
taa suostumuksensa kiinteistön muodostami-
seen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla raken-
nuskieltoalueella saadaan määräalan lohko-
malla siirtää ennestään olevaan kiinteistöön
sekä muuksi kuin rakennuspaikaksi tarkoi-
tettu määräala lohkoa eri kiinteistöksi, jos
lohkominen ei huomattavasti vaikeuta kaa-
van laatimista.

36 §
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mu-

kaisella ranta-alueella ei rakennuspaikaksi
tarkoitettua määräalaa saa lohkoa ennen ase-
makaavan tai sellaisen oikeusvaikutteisen
yleiskaavan voimaantuloa, jossa rakentamis-
mahdollisuudesta on erityisesti määrätty. Jos
lohkomisessa syntyy epätietoisuutta siitä,
sijaitseeko määräala ranta-alueella, on toimi-
tusinsinöörin siirrettävä asia alueellisen ym-
päristökeskuksen ratkaistavaksi. Rakennus-
paikaksi tarkoitettu määräala saadaan kuiten-
kin lohkoa, jos:

1) on ilmeistä, ettei määräalan rakentami-
nen vaikeuta asemakaavan laatimista;

2) kunta on perustellusta syystä antanut
suostumuksensa lohkomiseen;

3) eri kiinteistöksi muodostettavaa määrä-
alaa varten tai, milloin kysymys on määrä-
alan siirtämisestä ennestään olevaan kiinteis-
töön, määräalasta ja saajakiinteistöstä muo-
dostettavaa kiinteistöä varten on toimitusta
aloitettaessa voimassa tai toimituksen kestä-
essä saadaan maankäyttö- ja rakennuslain
171 §:n mukainen poikkeus tai muuta kuin

tilapäistä rakennusta koskeva rakennuslupa
taikka rakennus on jo rakennettu tällaisen
luvan perusteella; tai

4) muodostettava kiinteistö on tarkoitettu
käytettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain
72 §:n 3 momentin mukaiseen rakentami-
seen.

37 a §
Mitä edellä tässä luvussa säädetään mää-

räalasta, koskee soveltuvin osin lohottavaan
tonttiin tai yleiseen alueeseen sisältyvää
kiinteistöä.

57 §
— — — — — — — — — — — — —

Asemakaava-alueella suoritettavan tilus-
vaihdon edellytyksenä on, että se edistää
tonttien tai tarkoituksenmukaisten rakennus-
paikkojen muodostamista tai muiden kaavan
mukaisten aluevarausten toteuttamista.

58 §
— — — — — — — — — — — — —

Ilman omistajien sopimusta saadaan tilus-
vaihto suorittaa tontin tai asemakaavaan so-
veltuvan rakennuspaikan kiinteistöksi muo-
dostamista varten vain, jos vaihdettavat alu-
eet on asemakaavassa osoitettu samaan käyt-
tötarkoitukseen.
— — — — — — — — — — — — —

62 §
Tontin tai asemakaavaan soveltuvan ra-

kennuspaikan muodostamiseksi tontin tai
rakennuspaikan osan omistajalla on oikeus
lunastaa toiselle kuuluvaa tonttiin tai ra-
kennuspaikkaan sisältyvää aluetta.

Milloin useat tahtovat lunastaa toiselle
kuuluvaa tontin tai asemakaavaan soveltuvan
rakennuspaikan aluetta, on etuoikeus sillä,
jonka osalla rakennuksineen ja laitteineen on
suurin arvo. Jos osat ovat samanarvoiset,
lunastusoikeus on sillä, joka ensiksi on vaa-
tinut lunastamista.

62 a §
Jollei sitovan tonttijaon mukaisen tontin

osan omistaja ole pannut vireille vaatimusta
tontin muun osan lunastamisesta vuoden ku-
luessa sellaisen asemakaavan voimaantulos-
ta, jossa on määrätty sitova tonttijako, tai
erillisen tonttijaon voimaantulosta, kunnalla
on oikeus lunastaa tonttiin kuuluvat osat. Jos
tontinosan omistaja kuitenkin on pannut lu-
nastusvaatimuksensa vireille ennen kuntaa
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tai 60 päivän kuluessa siitä, kun kunnan
vaatimus on annettu hänelle tiedoksi, kun-
nalla on lunastusoikeus vain, jos hänen tai
muun tontinosan omistajan vaatimus ei joh-
da tontin joutumiseen yhdelle omistajalle.

62 b §
Milloin sitovan tonttijaon mukaisen tontin

osan omistaja sen johdosta, ettei sitova
tonttijako sopeudu vallitseviin omistusoi-
keusolosuhteisiin, ei voi kohtuullista hyötyä
tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen maa-
taan, on kunta velvollinen lunastamaan sel-
laisen tontinosan vuoden kuluttua sellaisen
asemakaavan, jossa on määräys sitovasta
tonttijaosta, tai erillisen tonttijaon voimaan-
tulosta, jollei toinen tontinosan omistaja ole
käyttänyt 62 §:ssä tarkoitettua lunastusoikeut-
taan.

Kunta vapautuu lunastusvelvollisuudesta,
jos sitova tonttijako on muutettu vallitseviin
omistusoikeusoloihin soveltuvaksi eikä lu-
nastusvelvollisuutta koskevaa asiaa ole vielä
lainvoimaisesti ratkaistu.

64 §
Jos tilussijoitus voidaan korjata tai asema-

kaavaan soveltuva tontti tai rakennuspaikka
muodostaa tilusvaihdolla, on 60—62 §:ssä
tarkoitetun alueen lunastamisen sijasta suori-
tettava tilusvaihto. Tällainen tilusvaihto saa-
daan suorittaa omistajien suostumuksetta,
vaikka 58 §:n 2 momentissa säädettyjä edel-
lytyksiä ei olisi olemassa. Lunastamisen
edellytyksenä on lisäksi, ettei se aiheuta
haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle,
vaikeuta asemakaavaan sopeutuvien kiinteis-
töjen muodostamista eikä 60 ja 61 §:ssä tar-
koitetussa tapauksessa aiheuta kenellekään
asianosaiselle huomattavaa haittaa.

69 §
Uusjakoalueen on muodostettava tarkoituk-

senmukainen kokonaisuus. Asemakaavan
mukaista muuta aluetta kuin maa- tai metsä-
talousaluetta ei saa ilman erityistä syytä ot-
taa uusjakoon.
— — — — — — — — — — — — —

78 §
— — — — — — — — — — — — —

Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai ase-
makaavassa yleistä tarvetta varten osoitettu
alue on pyrittävä sijoittamaan kunnan, val-

tion, seurakunnan tai muun sellaisen yhteisön
omistamaan kiinteistöön, jonka tarpeisiin
alue on osoitettu.

113 §
Rakennusmaan järjestely saadaan suorittaa,

jos sillä voidaan edistää asemakaavassa eri
käyttöön osoitettujen alueiden kiinteistöiksi
muodostamista tai tasata rakennusoikeuden
ilmeisen epätasaista jakautumista alueella,
jolle sanottu kaava on ensi kerran vahvistet-
tu. Lisäksi järjestelyn suorittaminen edellyt-
tää, että siihen on tarvetta alueelle välittö-
mästi odotettavissa olevan rakentamisen vuok-
si. Rakennusmaan järjestely saadaan suorittaa
vain, jos asianomaiseen asemakaavaan on
otettu kaavamääräys siitä, että kaavan toteut-
tamiseksi voidaan suorittaa rakennusmaan
järjestely.

114 §
Rakennusmaan järjestelyä saa hakea kunta

tai kaavoitettavalla alueella olevan alueen
omistaja. Hakemus on tehtävä ennen kuin
alueelle laadittu asemakaava on tullut lain-
voimaiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

117 §
Sellaisen järjestelyalueella olevan kiinteis-

tön taikka luovutetun tai pidätetyn määräalan
tiluksia, joka käsittää ainoastaan yhden ase-
makaavaan soveltuvan tontin tai rakennus-
paikan, ei ilman erityistä syytä saa järjestellä
tai lunastaa.
— — — — — — — — — — — — —

118 §
Rakennusmaan järjestelyssä kunnalle ero-

tetaan päältäpäin maankäyttö- ja rakennus-
lain 83 §:ssä mainitut yleiset alueet, jotka
asemakaavassa on tarkoitettu kunnan tarpei-
siin siltä osin kuin ne eivät ole ennestään
kunnan omistuksessa.

120 §
Alueet jaetaan osakkaille siten, että kukin

osakas saa alueensa ensisijaisesti omista-
mistaan alueista ja että jako helpottaa tontti-
jaon laatimista taikka tonttien tai kaavaan
soveltuvien rakennuspaikkojen muodosta-
mista. Jos alueella on sitova tonttijako, ei
aluetta ilman erityistä syytä saa jakaa siten,
että osakkaalle annettavan alueen raja poik-
keaa tonttijaosta.
— — — — — — — — — — — — —
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122 §
Jos järjestelyaluetta ei 120 §:n 2 momen-

tissa ja 121 §:ssä tarkoitetuin toimenpitein
saada jaetuksi 120 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla, saadaan asemakaavan mukai-
seksi tontiksi tai rakennuspaikaksi soveltu-
vasta alueesta antaa osia usealle vähäisen
osuuden omistavalle osakkaalle, jollei näistä
kukaan halua lunastaa koko aluetta. Jos lu-
nastamista vaativia osakkaita on useita, etu-
oikeus on sillä, jonka jakoperusteen mukai-
nen osuus on suurin.

Jos kukaan 1 momentissa tarkoitetuista
osakkaista ei ole tehnyt lunastusvaatimusta,
kunta saa lunastaa koko alueen.

Kunta, kuntayhtymä tai valtio saa toimi-
tuksessa lunastaa asemakaavassa sen tarpei-
siin osoitetun maankäyttö- ja rakennuslain
96 §:n mukaisen yleisen alueen tai yleisen
rakennuksen tontin sikäli kuin aluetta ei ole
erotettava kunnalle tämän lain 118 §:n mu-
kaisesti.

123 §
Katualueen määrä, joka kunnalla on oikeus

saada maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
korvauksetta, määrätään noudattaen, mitä
siitä sanotussa laissa säädetään. Laskelmaa
tehtäessä koko järjestelyalue kuitenkin rin-
nastetaan yhdelle maanomistajalle kuuluvaan
alueeseen ja laskelmasta jätetään pois kun-
nan omistamat alueet.
— — — — — — — — — — — — —

129 §
Kun järjestelysuunnitelma on vahvistettu,

muodostetaan kunkin osakkaan ja muun
asianosaisen saamat alueet yhdeksi tai
useammaksi kiinteistöksi.
— — — — — — — — — — — — —

132 §
— — — — — — — — — — — — —

Asemakaava-alueella ei saa muodostaa
yhteistä aluetta.

141 §
— — — — — — — — — — — — —

Sellainen 1 momentissa tarkoitettu yhtei-
nen alue tai sen osa, joka sijaitsee asema-
kaava-alueella ja joka kunnalla olisi maan-
käyttö- ja rakennuslain nojalla oikeus lunas-
taa ilman erityistä lupaa, voidaan jaossa
määrätä kunnan lunastettavaksi.
— — — — — — — — — — — — —

150 a §
Yleisellä alueella ei ole osuutta yhteisiin

alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

154 §
Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toi-

sen rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasit-
teena oikeus:
— — — — — — — — — — — — —

9) kulkuyhteyttä varten tarvittavaan aluee-
seen asemakaava-alueella.
— — — — — — — — — — — — —

154 a §
Ranta-asemakaava-alueella olevan kiinteis-

tön hyväksi perustetaan toisen rekisteriyk-
sikön alueelle rasitteena oikeus maankäyttö-
ja rakennuslain 75 §:ssä tarkoitetun yhteis-
käyttöalueen käyttämiseen niitä kiinteistöjä
varten, joiden käyttöön alue on kaavassa tar-
koitettu. Sama koskee maankäyttö- ja raken-
nuslain 91 §:n 2 momentin mukaisia alueita.

155 §
Rasite, jota tarkoitetaan 154 §:n 1 momen-

tin 1—4, 7 ja 9 kohdassa, sekä sanotun mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettu rasite autojen
pitämistä varten tarvittavan alueen käyttämi-
seen voidaan asemakaava-alueella perustaa
myös kuntaa varten.

156 §
— — — — — — — — — — — — —

Asemakaava-alueella saadaan perustaa
154 §:n 1 momentin 1—3 ja 9 kohdassa tar-
koitettu rasite sekä 5 kohdassa tarkoitettu
autojen pitämistä varten tarpeellinen rasite
ilman rasitetun rekisteriyksikön omistajan
suostumusta, jos rasite on oikeutetulle kiin-
teistölle tai kunnalle tärkeä eikä siitä aiheu-
du huomattavaa haittaa rasitetulle rekiste-
riyksikölle tai alueeseen ennestään kohdistu-
van rasiteoikeuden haltijalle.
— — — — — — — — — — — — —

157 §
Rasitteen perustaminen ei saa vaikeuttaa

asemakaavan toteuttamista. Rasite on muu-
toinkin perustettava siten, että sen tarkoitus
saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja
että rasitteesta tai sen käyttämisestä ei aiheu-
du ympäristölle tarpeetonta haittaa eikä ke-
nellekään suurempaa vahinkoa tai haittaa
kuin on välttämätöntä.
— — — — — — — — — — — — —
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160 §
Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite

voidaan siirtää toiseen paikkaan rasitetun
rekisteriyksikön alueella tai antaa uusia ra-
sitteen käyttämistä rajoittavia määräyksiä
taikka muuttaa rasitteen käyttämisestä aikai-
semmin annettuja määräyksiä, jos asianosai-
set siitä sopivat eikä toimenpide vaikeuta
asemakaavan toteuttamista. Tällainen toi-
menpide voidaan suorittaa ilman asianosais-
ten sopimustakin, jos rasitteesta olosuhteiden
muuttumisen johdosta aiheutuva haitta voi-
daan poistaa tai sitä vähentää eikä toimenpi-
teestä aiheudu oikeutetulle kiinteistölle huo-
mattavaa haittaa.

165 §
Tässä luvussa tarkoitettu rasitteen tai oi-

keuden perustaminen, siirtäminen tai pois-
taminen taikka muu rasitetta tai oikeutta
koskeva asia käsitellään rasitetoimituksessa
tai muun kiinteistötoimituksen yhteydessä.

Asemakaava-alueella suoritettavassa rasite-
toimituksessa saadaan käsitellä 156 §:n 3
momentissa tarkoitettu, yksityisistä teistä
annetun lain mukaista oikeutta koskeva asia
vain, jos kysymys on tällaisen oikeuden siir-
tämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta.
Muulla kuin edellä tarkoitetulla alueella rasi-
tetoimituksessa saadaan käsitellä 156 §:n 3
momentissa tarkoitettu yksityisistä teistä an-
netun lain mukaista oikeutta koskeva asia
vain, jos samalla on kysymys 154 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua rasitetta koskevasta
toimenpiteestä.

168 §
— — — — — — — — — — — — —

Toimituksesta, joka suoritetaan suunnit-
telutarvealueella, maankäyttö- ja rakennus-
lain 72 §:n mukaisella ranta-alueella, oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan
alueella taikka alueella, jolla on voimassa ra-
kennuskielto asemakaavan laatimista varten,
lähetetään asianomaiselle kunnalle kutsukirje
siinäkin tapauksessa, ettei kunta ole toimi-
tuksessa asianosaisena.

185 §
Uusi rekisteriyksikön raja on täsmällisesti

määrättävä ja merkittävä pysyvästi maas-
toon. Rajan paikka voidaan kuitenkin jättää
maastoon merkitsemättä asemakaava-alueel-
la, lukuun ottamatta maankäyttö- ja raken-
nuslain 10 luvussa tarkoitettua ranta-asema-
kaava-aluetta, sekä erityisistä syistä muualla-

kin, jos merkitseminen ei ole tarpeen kiin-
teistöjaotuksen selvyyden vuoksi eikä muo-
dostettavan kiinteistön omistaja merkitsemis-
tä vaadi. Myös selvä luonnollinen raja voi-
daan jättää merkitsemättä maastoon. Jollei
vedessä olevaa rajaa voida sopivasti rajamer-
kein osoittaa, merkitään se yksinomaan kar-
talle.
— — — — — — — — — — — — —

209 §
— — — — — — — — — — — — —

Yleisen alueen muodostamista koskevan
kiinteistötoimituksen toimituskustannukset
maksaa kunta.

212 §
— — — — — — — — — — — — —

Toimituskustannukset kiinteistönmäärityk-
sestä ja muusta sellaisesta toimituksesta,
jonka suorittamisella voidaan poistaa kiin-
teistörekisterissä tai kiinteistöjaotuksessa
oleva puutteellisuus tai korjata kiinteistö-
järjestelmässä oleva virheellisyys taikka
muutoin edistää kiinteistöjärjestelmän luotet-
tavuutta ja selvyyttä, maksetaan, sen mukaan
kuin asetuksella tarkemmin säädetään, val-
tion varoista, jos kiinteistörekisterin pitäjänä
on maanmittaustoimisto, tai kunnan varoista,
jos kiinteistörekisterin pitäjänä on kunnan
viranomainen, osaksi tai kokonaan siltä osin
kuin toimituksen suorittaminen on ollut ylei-
sen edun vaatima. Tästä asiasta päättävät
toimitusmiehet. Kuitenkin sellaisesta toimi-
tuksesta, jota tarkoitetaan 283 §:ssä, aiheutu-
vat toimituskustannukset maksetaan koko-
naan valtion tai kunnan varoista.
— — — — — — — — — — — — —

283 §
Määräyksen sellaisen toimituksen suoritta-

miseen, jota tarkoitetaan 212 §:n 2 momen-
tissa, kiinteistörekisterin pitäjä voi antaa ha-
kemuksetta.

285 §
— — — — — — — — — — — — —

Kiinteistörekisterin pitäjän kiinteistöjen
yhdistämistä ja 277 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua virheen oikaisua koskevaan päätök-
seen haetaan muutosta valittamalla maaoi-
keudelta. Määräaika valituksen tekemiseen
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoin muutoksenhakuun sovelletaan, mitä
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muutoksenhakemisesta lopetettuun toimi-
tukseen säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

285 a §
Asianosainen kiinteistöjen yhdistämistä

koskevassa asiassa on hakija ja muu henkilö,
jonka oikeutta asia välittömästi koskee.
Panttioikeuden haltija on asianosainen sil-
loin, kun kiinnityksestä vapauttaminen teh-
dään panttioikeuden haltijan suostumuksetta.

288 a §
Edellä 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu

kiinnitysvastuusta vapauttaminen suoritetaan
asianomaisen lohkokiinteistön tai tontin
omistajan pyynnöstä. Kiinnityksestä vapaut-
taminen 28 §:n 2 momentissa ja 134 §:n 2
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa suori-
tetaan ilman omistajan pyyntöä.

Kiinnityksestä vapauttamiseen 28 §:n 1 ja
2 momentissa tai 134 §:n 2 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa sovelletaan, mitä
maakaaren 18 luvun 6 §:n 2 ja 3 momentis-
sa säädetään kiinnityksen kohteeksi jäävien
kiinteistöjen omistajien ja näihin kiinteistöi-
hin kohdistuvien panttioikeuksien ja erityis-
ten oikeuksien haltijoiden suostumuksesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2000.

Jos tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen lain aikana vireille tullut tontinmittaus
tai yleisen alueen mittaus on lopetettu ennen
tämän lain voimaantuloa, sovelletaan niiden
osalta tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä ja niiden nojalla annettuja
määräyksiä.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Antti Kalliomäki
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L a k i

N:o 323

kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 5 §, sel-

laisena kuin se on laissa 559/1995, sekä
lisätään 14 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 274/1998, uusi 1 momentti, jolloin nykyi-

nen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

5 §
Kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtivat

maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot
sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen kes-
kushallinto määrää. Asemakaava-alueella,
lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999) 10 luvussa tarkoitettua ranta-
asemakaava-aluetta, kiinteistörekisteriä pitää
kuitenkin kunnan kiinteistöinsinööri, jos
kunta päättää ottaa huolehtiakseen kiinteis-
törekisterin pidosta. Jos kunnassa on useita
kiinteistöinsinöörejä, kunnan tulee määrätä
kenen heistä on toimittava kiinteis-
törekisterin pitäjänä.

Kunta, joka toimii ennestään kiinteistöre-
kisterin pitäjänä, voi päättää, ettei se ota
huolehtiakseen kiinteistörekisterin pitämises-
tä sellaisen 1 momentissa tarkoitetun asema-
kaavan osalta alueella, jolla ei ennestään ole
asemakaavaa, jollei uusi asemakaava-alue
rajoitu sellaiseen asemakaava-alueeseen, jon-
ka osalta kunta ennestään huolehtii kiinteis-
törekisterin pitämisestä.

Kunta, joka huolehtii kiinteistörekisterin
pitämisestä, voi päätöksellään siitä luopua.
Jos kunta on päätöksellään aikaisemmin luo-
punut kiinteistörekisterin pitämisestä, se voi

vain erityisestä syystä uudelleen ottaa huo-
lehtiakseen kiinteistörekisterin pitämisen.

Vastuu kiinteistörekisterin pitämisestä siir-
tyy viidennen kalenterivuoden alusta sen
kalenterivuoden jälkeen, jona kunta on teh-
nyt 1 tai 3 momentissa tarkoitetun päätök-
sen, jollei kunta maanmittauslaitoksen asian-
omaisen maanmittaustoimiston kanssa toisin
sovi.

14 b §
Tässä laissa tai sen nojalla annetuissa

säännöksissä tarkoitettuun kiinteistörekisterin
pitäjän päätökseen, jollei tässä laissa toisin
säädetä, haetaan muutosta valittamalla maa-
oikeudelta noudattaen muutoin soveltuvin
osin mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2000.

Sellainen kunta, joka ennen tämän lain
voimaantuloa on vastannut kiinteis-
törekisterin pitämisestä, vastaa siitä tämän
lain voimaan tultua edelleen ilman eri pää-
töstä niillä asemakaava-alueilla, joilla ennen

HE 110/1998
MmVM 16/1998
EV 253/1998

877

2 490301/34

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980110


kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
annetun lain (322/1999) voimaantuloa sovel-
lettiin tontin ja yleisen alueen mittaamista ja
rekisteröintiä koskevia säännöksiä. Jos täl-
lainen kunta laatii alueelleen maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisen ensimmäisen asema-
kaavan lain voimaantulon jälkeen, kunnan
tulee huolehtia kiinteistörekisterin pitämises-
tä tällaisella asemakaava-alueella, jollei kun-
ta 5 §:n 2 momentin mukaisesti toisin päätä.

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään,
kunta voi ensimmäisen kerran viimeistään
vuoden tämän lain voimaantulosta päättää,
että se ottaa huolehtiakseen kiinteistörekiste-

rin pitämisen sellaisella asemakaava-alueella
tai osalla sellaista asemakaava-aluetta, jolla
ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaan-
tuloa oli voimassa rakennuskaava. Tässä
momentissa tarkoitettuun kunnan päätökseen
perustuva kunnan velvollisuus pitää kiinteis-
törekisteriä alkaa vuoden kuluttua siitä päi-
västä lukien, jona kyseinen päätös on tehty,
jollei kunta maanmittauslaitoksen asianomai-
sen maanmittaustoimiston kanssa toisin sovi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Antti Kalliomäki
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L a k i

N:o 324

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 49 a §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuu-

ta 1977 annetun lain (603/1977) 49 a §, sellaisena kuin se on laissa 556/1995, seuraavasti:

49 a §
Tämän lain mukaan omistusoikeudella lu-

nastettu alue muodostetaan yhdeksi tai
useammaksi lunastusyksiköksi siten, että eri
käyttötarkoitusta varten lunastetut alueet
muodostetaan eri yksiköiksi. Lunastusyk-
siköt voidaan muodostaa toisinkin, jos lunas-
tuksen hakija sitä pyytää tai se on muutoin
tarkoituksenmukaista eikä kiinteis-
töjärjestelmän selkeys vaarannu. Lunastajan
suostumuksella lunastettu alue voidaan liittää
hänen ennestään omistamaansa samaa tarkoi-
tusta palvelevaan kiinteistöön, mikäli lunas-

tettavasta alueesta muodostettavan kiin-
teistön ja ennestään olevan kiinteistön kiin-
teistönmuodostamislaissa säädetyt yh-
distämisen edellytykset ovat olemassa. Eri
kuntiin kuuluvia alueita ei saa sisällyttää
samaan rekisteriyksikköön.

Jos lunastaminen tapahtuu maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla, voidaan lunastettu alue
lunastajan pyynnöstä muodostaa muuksi
kiinteistöksi kuin lunastusyksiköksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2000.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Antti Kalliomäki
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A s e t u s

N:o 325

ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä
säädetään ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain

(1077/1998) nojalla:

1 §
Ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta 18

päivänä joulukuuta 1999 annettu laki
(1077/1998) tulee voimaan 31 päivänä
maaliskuuta 1999.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä

maaliskuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki
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Valtioneuvoston päätös

N:o 326

valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun
valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä
muuttanut valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista 18

päivänä helmikuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (166/1988) 1 §:n 2 momentin, 2
ja 4 §:n, 5 §:n 2 momentin ja 7 §:n, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § osaksi päätöksessä
110/1997 sekä 4 § päätöksessä 1273/1995, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Valtion ydinjätehuoltorahastosta valtiolle

annettaviin lainoihin sovelletaan 2—4 ja 6
§:ssä sekä 7 §:n 1 ja 3 kohdassa mainittuja
yleisiä ehtoja.

2 §

Korko

Valtion ydinjätehuoltorahastosta jätehuol-
tovelvolliselle, tämän osakkeenomistajalle tai
valtiolle annetusta lainasta peritään laina-
ajasta riippumatta korkoa, joka on yhtä suuri
kuin kahdentoista kuukauden Euriborkorko
vähennettynä 0,15 prosenttiyksiköllä. Korko
tarkistetaan vuosittain.

Rahaston antaman lainan korko määritel-
lään kaksi pankkipäivää ennen lainan nosto-
päivää noteeratun koron perusteella. Vuosit-
tainen korontarkistus tapahtuu kaksi pankki-
päivää ennen lainan koron eräpäivää noteera-
tun koron perusteella ja uutta korkoa peritään
eräpäivästä lukien.

Lainojen ehdoissa voidaan sopia siitä, miten
korkoa muutetaan siinä tapauksessa, että laina
irtisanotaan kokonaan tai osittain ennen
sovittua laina-ajan päättymistä lainanottajasta
riippumattomasta syystä.

4 §

Viivästyskorko

Jos lainan, sen osan tai koron maksua ei
suoriteta siten, että se on viimeistään eräpäi-
vänä valtion ydinjätehuoltorahaston tilillä,
velallinen on velvollinen maksamaan vuo-
tuista viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa
(633/1982) säädetään.

5 §

Velan maksu

— — — — — — — — — — — — —
Valtion ydinjätehuoltorahastolla on oikeus

irtisanoa jätehuoltovelvolliselle annettu laina
tai sen osa erääntymään maksettavaksi ennen
edellä tarkoitettua eräpäivää ylijäämän pa-
lauttamiseksi rahastosta tälle velalliselle tai
ydinenergialain 50 §:ssä tarkoitettujen ydin-
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jätehuollon toimenpiteistä aiheutuneiden kus-
tannusten korvaamiseksi valtiolle tai milloin
irtisanominen on tarpeen rahaston tälle velal-
liselle antamien eri lainojen yhdistämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Muut lainaehdot

1. Koron laskeminen. Korkoa laskettaessa
kerrotaan lainan määrä kulloinkin voimassa
olevalla korkoprosentilla ja niiden päivien
lukumäärällä, jolloin korkoprosentti on ollut
samansuuruinen, ja jaetaan 360:llä. Näin teh-
dään kullekin korkoprosentille erikseen ja
saadut tulokset lasketaan yhteen.

2. Erityiset erääntymisperusteet. Jos lainan
korkoa, lainaa tai sen irtisanottua osaa ei
makseta eräpäivänä tai jos velallinen on an-
tanut valtion ydinjätehuoltorahastolle harhaan-
johtavia tietoja lainan myöntämiseen
olennaisesti vaikuttaneista seikoista taikka jos
velallinen kuolee, joutuu selvitys- tai
konkurssitilaan, hakee yrityksen saneerauk-

sesta annetun lain (47/1993) mukaista me-
nettelyä tai lakkauttaa maksunsa, laina
erääntyy heti maksettavaksi, jollei valtion
ydinjätehuoltorahasto erityisistä syistä muuta
päätä.

Jos annettua vakuutta ei enää voida katsoa
riittäväksi tai jos muuten havaitaan, että lai-
nan tai sen koron sopimuksenmukainen suo-
rittaminen vaarantuu, on velallisen valtion
ydinjätehuoltorahaston määräämässä vähin-
tään yhden kuukauden ajassa ja sen hyväk-
symällä tavalla lisättävä vakuutta tai lyhen-
nettävä lainaa niin, että vakuudet vastaavat
velvoitteita. Muutoin laina maksamattomine
korkoineen erääntyy heti maksettavaksi.

3. Perimiskulut. Velallinen vastaa lainan ja
sen korkojen perimisestä sekä vakuuden ra-
haksimuutosta aiheutuneista kustannuksista ja
palkkioista.

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä
maaliskuuta 1999. Tätä päätöstä sovelletaan
tämän päätöksen voimaantulon jälkeen myön-
nettyihin lainoihin.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja Jorma Sandberg
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A s e t u s

N:o 327

liiketunnuksesta annetun asetuksen kumoamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Valtiovarainministerin toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esitte-
lystä säädetään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan liiketunnukses-

ta 17 päivänä kesäkuuta 1970 annettu asetus
(411/1970).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-

tikuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 328

eräistä ministeriön päätöksistä

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimi n:o antopäivä
voimaan-
tulopäivä

MMMp hevosten tuonnista Jugoslavian
liittotasavallasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/TUONTI/1999 15.3.1999 19.3.1999

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin
(09)1601.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1999

Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen

Komission päätös 1999/163/EY; EYVL N:o L 54, 2.3.1999, s. 19
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