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kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 67 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 72, 74,

80 ja 82 §, sellaisena kuin niistä on 72 § laissa 1476/2009, ja
muutetaan 73 §:n 1 ja 2 momentti, 83 §, 88 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta sekä 90 ja 93 §,

sellaisina kuin niistä ovat 88 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta sekä 90 § laissa 1159/2005,
seuraavasti:

73 §
Uusjaossa tehdään ne tiet ja tarvittavat kui-

vatustyöt, jotka ovat jaon tarkoituksen toteut-
tamiseksi tarpeellisia.

Kuivatustöiden tekeminen voi koskea
myös sellaisia uusjakoalueen ulkopuolisia ti-
luksia, joiden omistajat siihen suostuvat. Toi-
menpiteiden suorittaminen edellyttää, että
asianomainen maatalousviranomainen niitä
puoltaa ja niiden suorittamiseen ovat vesi-
lainsäädännön mukaiset edellytykset ole-
massa.
— — — — — — — — — — — — —

83 §
Mitä 81 §:ssä säädetään toisen maalle jää-

neen rakennuksen osalta, koskee soveltuvin
kohdin myös rakennelmaa, laitetta, johtoja,
istutuksia ja muuta sellaista kiinteän omai-
suuden osaa, jonka lunastaminen tai myymi-
nen aiheuttaa pienemmän omaisuusmenetyk-
sen kuin mitä omaisuuden siirtämisen kustan-
nusten ja menetysten korvaamisesta aiheutuu.

88 §
Uusjaossa laaditaan uusjakosuunnitelma,

jossa esitetään:
1) tehtävät tiet ja kuivatustyöt niihin liitty-

vine suunnitelmineen;
— — — — — — — — — — — — —

3) määräykset rakennusten lunastamisesta
tai muusta järjestelystä;
— — — — — — — — — — — — —

90 §
Uusjako on tehtävä uusjakosuunnitelman

mukaisesti. Tie- ja kuivatusverkkoa saadaan
kuitenkin vähäisessä määrin täydentää sekä
tehdä uusjakosuunnitelmaan muitakin vähäi-
siä tarkistuksia. Jos uusjakosuunnitelma on
laadittu 88 §:n 2 momentin mukaisesti ilma-
kuvakartan tai muun kartta-aineiston perus-
teella ja kartta-aineistossa todetaan sellaista
epätarkkuutta, joka on vaikuttanut vahviste-
tun uusjakosuunnitelman sisältöön, tulee
asian korjaamiseksi muuttaa uusjakosuunni-
telmaa taikka korvata epätarkkuudesta joh-
tuva poikkeama jakoperusteesta 92 §:n mu-
kaisesti.
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93 §
Edellä 73 §:ssä tarkoitettujen hankkeiden

kustannukset, 81 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu rakennusmenetys, 81 §:n 3 momentissa
tarkoitettu siirtokorvaus ja 83 §:ssä tarkoi-
tettu omaisuusmenetys sekä 84 §:ssä ja 87
§:n 2 momentissa tarkoitetut korvaukset ja
kustannukset jaetaan asianosaisten maksetta-

viksi heidän toimenpiteestä saamansa hyödyn
mukaan. Jollei tällaista hyötyä voida arvi-
oida, kustannukset ja korvaukset jaetaan
muun kohtuullisen perusteen mukaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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