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Valtioneuvoston asetus
kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 8, 16, 22 ja 63 §, sellaisina

kuin niistä ovat 8 § osaksi asetuksessa 1311/2013, 16 § osaksi asetuksessa 872/1999 ja
22 § asetuksessa 872/1999, seuraavasti:

8 §

Hakemukseen liitettävät selvitykset

Hakemukseen on liitettävä:
1) sopimus tai muu asiakirja, johon hakemus perustuu; sekä
2) tarvittaessa kartta tai muu selvitys toimituksen kohteesta.
Hakemukseen ei tarvitse liittää sellaista asiakirjaa, jossa olevat tiedot ovat saatavissa

lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä taikka muista Maanmittauslaitoksen tai kunnan kiinteis-
törekisterin pitäjän käytettävissä olevista rekistereistä tai muutoin ovat sanottujen viran-
omaisten saatavissa ilman erityistä hankaluutta.

16 §

Lohkomista koskevaan toimitusasiakirjaan merkittävät tiedot

Lohkomista koskevaan toimitusasiakirjaan on merkittävä:
1) kiinteistön muodostamisen perusteena olevat saannot ja lainhuudot;
2) muodostetut kiinteistöt ja yhteiset alueet;
3) ne määräalat, joista lohkokiinteistö on muodostettu tai jotka on saajakiinteistöön

siirretty;
4) muodostettujen kiinteistöjen ja yhteiseksi erotettujen alueiden kokonaispinta-alat

lukuun ottamatta kolmiulotteisia kiinteistöjä, joiden osalta toimituskirjaan merkitään kiin-
teistöjen maanpintaan projisoitu pinta-ala, sekä muiden kuin tonttien ja yleisten alueiden
osalta erikseen myös maatilusten ja vesitilusten pinta-alat;

5) maankäyttölajien tai tiluskuvioiden pinta-alat, jos ne on kuvattu toimituskartassa.
Jos vain osa määräalasta sisältyy muodostettuun kiinteistöön, siitä on tehtävä merkintä

toimitusasiakirjaan.

22 §

Tontin ja yleisen alueen muodostamista koskevaan toimitusasiakirjaan merkittävät tiedot

Sen lisäksi, mitä 16 §:ssä säädetään, tontin tai yleisen alueen muodostamista koskevaan
toimitusasiakirjaan on merkittävä:

1) tontin tai yleisen alueen tunnus, käyttötarkoitus ja mahdollinen nimi;
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2) asemakaavan ja tonttijaon tunnus;
3) tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöt ja -määräalat sekä kolmiulotteista

kiinteistöä lukuun ottamatta niiden muodostuspinta-alat;
4) yleiseen alueeseen sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 93 ja 94 §:ssä

tarkoitetut alueet;
5) kolmiulotteisen kiinteistön asema suhteessa peruskiinteistöön, ylä- ja alapuoliset

kiinteistöt, ylin ja alin korkeusasema valtakunnallisessa N2000-korkeusjärjestelmässä
sekä maanpintaan projisoitu pinta-ala.

63 §

Jyväluvun määrääminen kokonaislukuna

Käytettäessä kauppa-arvoon perustuvaa jyvitystä jyväluku määrätään kokonaisina
euroina. Jos käytetään muuta asteikkoa, jyväluku määrätään kokonaislukuna.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.
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