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ARKKI – järjestelmä  ARKKI -järjestelmään arkistoidaan 

maanmittaustoimituksissa ja hallinnolli-

sissa päätöksissä tuotetut asiakirjat ja 

kartat. Lisäksi järjestelmään digitoidaan 

vanhempia toimitus-asiakirjoja ja – kart-

toja, joita on olemassa aina isojaosta 
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lähtien. (Maanmittauslaitoksen arkisto-

keskus 2012.) 

 

JAKO – tietojärjestelmä  Maanmittauslaitoksen järjestelmä kiin-

teistötoimitusten tekemiseen. Ohjelmisto 

maastotietokannan ja kiinteistörekisterin 

ylläpitoon. 

   

Määräala  Määräala on omistusoikeuksin luovutet-

tu tai luovutettavaksi tarjottu tai rajoil-

taan määrätty maa- tai vesialue kiinteis-

töstä (Hyvönen 1998, 21).  

 

Osatotuus-järjestelmä  Osatotuus-järjestelmä on DI Esko Ran-

takiven kehittämä seurantajärjestelmä 

Lapin maanmittaustoimistolle. Järjestel-

män avulla saadaan yksityiskohtaista 

tietoa lohkomisten ja muiden maanmit-

taustoimitusten etenemisestä.   

 

Palvelukortti  Sisältää tiedot toimituksen työtunneista, 

toimitusmenoista ja laskutuksesta.  

   

 

RSK- luku  RSK- luku ilmaisee rajamerkin sijainnin 

pistekeskivirheen eli sijainnin tarkkuu-

den suhteessa perusrunkoverkon taso-

kiintopisteisiin. RTK- ja verkko -RTK -

mittauksessa tukiasemat vastaavat pe-

rusrunkoverkon kiintopisteitä.  

 

SULKA – väline  SULKA –välineellä tuotetaan ja allekir-

joitetaan sähköisesti asiakirjoja, jotka 

voidaan arkistoidaan maanmittauslaitok-

sen sähköiseen arkistoon.  
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Tuloskortti/prosessi  Tuloskortissa prosessi sopii maanmitta-

usjohtajan kanssa kyseisen vuoden ta-

voitteista.  

 

Tulosmatriisi/tsto  Tulosmatriisissa maanmittaustoimisto 

sopii keskushallinnon kanssa tavoitteis-

ta. Tulosmatriisi on osa tulossopimusta.  
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1 JOHDANTO 
 

Sain syksyllä 2012 Lapin maanmittaustoimistolta mahdollisuuden selvittää 

opinnäytetyönä kuinka paljon enemmän työaikaa erillispalstalohkomisiin on 

käytetty sen jälkeen, kun uudet määräykset mittausten tarkkuudesta tulivat 

voimaan 2011 maastokaudella. Lisääntynyt työaika selvitettiin maastotöihin 

ja matkoihin käytettyjen tuntien osalta. Selvityksen perusteella tarkoituksena 

on tarkastella, mikä osuus erillispalsojen kasvaneella työmäärällä on esimer-

kiksi lohkomisprosessin tulokseen ja lohkomisen kestoajan kehitykseen.  

 

Maanmittauslaitoksen keskushallinto määrittelee maanmittaustoimitusten 

laatuvaatimukset. Määräys mittausten tarkkuudesta ja rajamerkeistä kiinteis-

tötoimituksessa sisältää laatuvaatimukset rajamerkkien sijaintitarkkuuden 

osalta. Tarkkuusvaatimukset muuttuivat 1.8.2011 voimaan tulleen määräys-

muutoksen jälkeen siten, että myös tarkkuudeltaan heikoimmassa mittaus-

luokassa neljä rajamerkkien RSK -luvun tulee olla 0,5 metriä tai tätä parempi. 

Tarkkuusvaatimus johtaa siihen, että lähes poikkeuksetta erillispalstojen ra-

jamerkkejä täytyy kartoittaa, jotta vaadittu tarkkuus saavutetaan. Näin ollen 

maastomittauksia tulee runsaasti tehtäväksi myös erillispalstalohkomisten 

osalta. Määräys johtaa myös siihen, että yhä useammin erillispalstojenkin 

osalta on tehtävä rajankäyntejä.  

 

Olen tehnyt maanmittaustekniikan opiskeluun kuuluvat harjoitteluni työsken-

telemällä Ylivieskan maanmittaustoimistolla. Tämän ansiosta aihe oli minulle 

jo käytännön tasolla tuttua, sillä mittasin myös erillispalstoja harjoitteluni ai-

kana. Tehdessäni tätä opinnäytetyötä sain mahdollisuuden perehtyä tar-

kemmin millaisia muutoksia organisaatio kokee, kun käytännön toimintata-

voissa tapahtuu muutoksia. 
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2 MAANMITTAUSLAITOS 

2.1 Organisaatio 

Maanmittauslaitos on Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva 

viranomainen, jonka toimialaan kuuluvat maanmittaustoimitukset, kiinteistö-

tiedot, kartta-aineistot sekä lainhuudot ja kiinnitykset. Näitä tietoja tarvitaan 

koko yhteiskunnassa. Maanmittauslaitos toimii koko maan alueella 12 

maanmittaustoimiston ja 35 toimipisteen voimin. Maanmittaustoimistot teke-

vät kukin oman toimialueensa maanmittaustoimitukset ja välittävät toimialu-

eillaan laitoksen tietoja ja palveluita. Yhteensä työntekijöitä on noin 1850. 

Maanmittaustoimistojen lisäksi maanmittauslaitokseen kuuluu keskushallinto 

ja kuusi valtakunnallista tuotanto- ja palveluyksikköä, joiden tehtävänä on 

kehittää tutkia ja koordinoida maanmittauslaitoksen toimintaa. Tuotanto- ja 

palveluyksikköjä ovat tietopalvelukeskus, kehittämiskeskus, ilmakuvakeskus, 

hallintopalvelukeskus, arkistokeskus ja ATK-keskus. Maanmittauslaitoksen 

pääjohtaja on tällä hetkellä Arvo Kokkonen, hän aloitti tehtävässään 

1.9.2012. (MML 2013c.) 

2.2 Arvot, strategia ja visio 

Maanmittauslaitoksen perusviestinä on puolueettoman ja luotettavan tiedon 

tuottaminen maasta ja kiinteistöistä yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin. 

Maanmittauslaitos haluaa olla osaltaan rakentamassa tietoyhteiskuntaa. 

Kaikkea toimintaa ohjataan asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Toimiminen 

asiakaslähtöisesti tarkoittaa puolueettomuutta ja asiakkaan odotusten täyt-

tämistä. Talouden näkökulmasta pyritään parantamaan tuottavuutta ja teke-

mään toiminnasta taloudellisesti kannattavaa. (Laitinen, M. 2012; Talman, R. 

2012.) 

 

Jotta tulevaisuuden visiot toimitustuotannolle saataisiin toteutettua, maanmit-

tauslaitoksen keskushallinto on laatinut toimitustuotannon strategian 2015. 

Visiona on, että toimitusmenettely on asiakaslähtöistä, kustannustehokasta ja 

perustuu yhtenäiseen laatumalliin. Lisäksi tulevaisuuden tavoitteena on rekis-

teröidä uudet kiinteistörekisteriyksiköt niin yksityiskohtaisesti, että niiden alu-

eellinen ulottuvuus ja ominaisuustiedot selviävät suoraan kiinteistörekisteris-

tä, eikä näitä tietoja tarvitse enää tarkistaa toimitusasiakirjoista. Strategiassa 

määritellään toimitustuotannon tavoitetila vuodelle 2020 ja sen saavuttami-
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sen edellyttämät toimenpiteet vuoteen 2015 mennessä. Suunnitellut toimen-

piteet koskevat muun muassa kiinteistönmuodostamislain uudistamista, jolla 

pyrittäisin selkeyttämään toimitusmenettelyä ja mahdollistamaan tulevaisuu-

dessa esimerkiksi kokouksettomat maanmittaustoimitukset. (MML 2009, 1.1, 

3.-4.1.) 

 

Työyhteisön tasolla maanmittauslaitoksen arvoissa korostuu yhteistyön mer-

kitys ja henkilöstön hyvinvointi. Ajatuksena on, että kaikki toiminta on ihmis-

ten välistä ja sekä ongelmat, että onnistumiset ovat yhteisiä ja tämä on avain 

menestymiseen. Yhteistyö vaatii luottamusta omaan ja toisten osaamiseen. 

Työntekijöiden erilaiset vahvuudet muodostavat monipuolisen, uudistuskykyi-

sen ja menestyvän kokonaisuuden. Maanmittauslaitoksessa muutosta pide-

tään työtapana. Tämä tarkoittaa jatkuvaa työn, työympäristön ja itsensä ke-

hittämistä, sillä muutoksien ei odotetakkaan vähenevän. Henkilöstön monitai-

toisuutta kehitetään jatkuvasti, myös työprosessien ja tiimityön kehittämiseen 

panostetaan. Jokaisen työntekijän vastuu tehdä asioita tehokkaasti, taloudel-

lisesti ja laadukkaasti mahdollistaa kilpailukyvyn nyt ja tulevaisuudessa. (Lai-

tinen, M. 2012; Talman, R. 2012.) 

2.3 Lapin maanmittaustoimisto 

Lapin maanmittaustoimisto työllistää tällä hetkellä 106 työntekijää. Rovanie-

men toimipisteessä työntekijöitä on 70, Ivalossa 9, Kemijärvellä 9 ja Tornios-

sa 18. Lapin maanmittaustoimiston toimialueen kunnat näkyvät alla olevassa 

kartassa. 
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Kuvio 1. Lapin maanmittaustoimiston toimialue.  

 

2.4 Perustoimitusprosessi 

Perustoimitus on maanmittaustoimitus, jonka päätarkoituksen on toteuttaa 

asianosaisten välinen kiinteistöä koskeva saanto- tai muu sopimus tai rat-

kaista samassa yhteydessä tai omana erillisenä perustoimituksenaan kiin-

teistöjen välisiin oikeuksiin tai niiden ulottuvuuksiin liittyviä asioita. Perustoi-

mituksia ovat muun muassa lohkomiset, tilusvaihdot, rajankäynnit, yksityistie-

toimitukset ja rasitetoimitukset. Perustoimitusprosessi (PETO) on yksi osa 

maanmittauslaitoksen kiinteistötuotantoprosessia. Muita kiinteistötuotanto-

prosesseja ovat arviointitoimitukset (ARTO), tilusjärjestelyt (TJ) ja säädöspe-

rusteinen rekisterien ylläpito (RETI).  

 

Alla oleva kaavio kuvastaa perustoimitusprosessin toiminta-ajatusta. Perus-

toimitusprosessin tarkoituksena on tuottaa asiakasta ja yhteiskuntaa varten 

lainvoimaista, luotettavaa ja ajantasaista kiinteistötietoa. (Lauhkonen 2012; 

MML 2011a, 1.2–1.3.) 
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Kuvio 2. Perustoimitusprosessin toiminta-ajatus.  
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3 LOHKOMINEN 

3.1 Lohkominen toimituslajina  

3.1.1 Lohkominen, kiinteistö ja kiinteistön ulottuvuus 

Lohkominen on kiinteistönmuodostamislain (1995/554) mukainen toimitus, 

jossa rekisteriyksiköstä voidaan rajoiltaan määrätty alue eli määräala muo-

dostaa uudeksi kiinteistöksi, tai siirtää ennestään olevaan kiinteistöön. Kiin-

teistö on sellainen itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on KRL 2.1 § 

nojalla merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin: tilat, tontit, yleiset alueet, 

valtion metsämaat, valtion alueelle perustetut LSL: n tai aikaisemman lain 

mukaiset suojelualueet, lunastuksen perusteella erotetut alueet, yleisiin tar-

peisiin erotetut alueet, erilliset vesijätöt sekä yleiset vesialueet. Kiinteistö kä-

sittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin 

etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuu-

det. (KML 2 §, 20.1 §; KRL 2.1§) 

 

Kiinteistöä, johon määräala siirretään, kutsutaan saajakiinteistöksi ja kiinteis-

töä tai yhteistä aluetta, josta määräala lohkotaan, kutsutaan emäkiinteistöksi. 

Kantakiinteistö muodostetaan emäkiinteistön jäljelle jäävistä tiluksista. Mää-

räalasta muodostettua kiinteistöä kutsutaan lohkokiinteistöksi ja se voi käsit-

tää useita määräaloja, joko samasta tai useasta kiinteistöstä taikka yhteises-

tä alueesta. Lohkomalla muodostettava tontti tai yleinen alue voi käsittää 

myös kokonaisia kiinteistöjä. Lohkomalla voidaan myös muodostaa koskitilo-

ja yhteisesti omistetusta koskesta tai sen osasta. Samoin luovutettu yhteinen 

alue muodostetaan kiinteistöksi tai siirretään ennestään olevaan kiinteistöön 

lohkomalla. Lohkomisen toimitusmenettelyä käytetään myös erillisen vesijä-

tön, muun erillisen rekisteriyksikköön kuulumattoman alueen ja yhteis-

alueosuuden tilaksi muodostamisessa tai kiinteistöön liittämisessä. (KML 

20.2§, 20.3 §, 21.1 §, 38§, 40.1 §, 41 §, 131.1 §.) 

3.1.2 Kantakiinteistö 

Kantakiinteistöksi lohkomisessa määrätään se kiinteistö, joka muodostetaan 

lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaiselle emäkiinteistön omistajalle. Kanta-

kiinteistö tullee kuitenkin erikseen sovittavaksi tai määrättäväksi silloin, kun 

koko kiinteistö luovutetaan määräaloina tai jaetaan jakosopimuksella. Kanta-
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kiinteistö vastaa ensisijaisesti emäkiinteistöön kohdistuvista panttioikeuksista 

ja siksi kantakiinteistön määräämiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo jakoso-

pimuksen tai luovutuskirjan laatimisvaiheessa. Luovutuskirjassa on voitu so-

pia kantakiinteistön sijaan henkilöstä, jonka vastattavaksi emäkiinteistöön 

vahvistetut kiinnitykset jäävät, tällöin kantakiinteistöksi määrätään yleensä 

hänelle tuleva kiinteistö. Jos kantakiinteistöstä ei ole sovittu, tulee toimitusin-

sinöörin määrätä, mikä muodostettavista kiinteistöistä on kantakiinteistö. 

(KML 21.2 §; KMA 100 §; MK 17:9.3 §.)   

3.2 Erillispalstalohkominen 

Palsta on yhtenäinen kiinteistön tai muun rekisteriyksikön rajojen ympäröimä 

maa- tai vesialue, tilusjoukko. Palsta voi käsittää maa tai vesialueita taikka 

molempia yhdessä. Kiinteistö tai muu rekisteriyksikkö voi muodostua yhdestä 

tai useammasta erillisestä palstasta. Erillispalsta – nimitystä käytetään sellai-

sesta alueesta, joka on pyykitetty maastoon jonkin aikaisemman toimituksen 

yhteydessä. Kun lohkomisen lohkokiinteistö koostuu yhdestä tai useammasta 

erillispalstasta, puhutaan erillispalstalohkomisesta. Erillispalstalohkomisessa 

uusia rajalinjoja ei muodostu, joten niiden osalta ei myöskään tehdä maasto-

töitä. Erillispalstalohkomisessa voi kuitenkin poistua vanhoja rajoja, jos loh-

kokiinteistö liitetään vieressä olevaan naapurikiinteistöön. (Hyvönen 1998, 

23; Kuismin 2010, 32.) 

3.3 Lohkomisprosessin vaiheet 

Kaikissa maanmittaustoimistoissa lohkomiset tehdään käyttäen JAKO – oh-

jelmistoa, joka on otettu käyttöön vuonna 1989. JAKO – ohjelmistolla ylläpi-

detään kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa. Aikaisemmin ohjelmis-

tolla tehtiin vain lohkomisia, mutta vuosien aikana ohjelmaa on kehitetty si-

ten, että sillä tehdään kaikki maanmittaustoimitukset. Nykyistä lohkomispro-

sessia kuvaa selkeimmin perustoimitusprosessin prosessikaavio (kuvio1), 

josta nähdään lohkomisen vaiheet vireille tulosta rekisteröintiin. Prosessikaa-

viossa eri vaiheet on erotettu pystyviivoilla ja merkitty kirjaimin A-E. (Kuismin 

2010, 31.) 
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Kuvio 3. Perustoimitusprosessin prosessikaavio.  

 

Useimmiten lohkomiseen liittyy kiinteistön kauppa, lahja tai perinnönjako. 

Uuden omistajan on haettava saannolleen lainhuutoa eli omistusmuutoksen 

kirjaamista kuuden kuukauden kuluessa kauppa- tai muun luovutuskirjan al-

lekirjoittamisesta. Lainhuutoa haetaan kiinteistön sijaintipaikkakunnan 

maanmittaustoimistosta. Kun lainhuuto on myönnetty, lohkominen käynnistyy 

automaattisesti. Lainhuudon hakija saa tiedot lainhuudon myöntämisestä ja 

lohkomisen vireille tulosta. Maanmittaustoimisto määrää lohkomiselle toimi-

tusinsinöörin suorittamaan toimituksen. (KML 20.2 §; MML 2013a.) 

 

Toimitusinsinööri tutkii lainhuudon ja päättää, liitetäänkö lainhuuto mahdolli-

sesti jo tekeillä olevaan toimitukseen vai annetaanko uusi toimitusmääräys. 

Toimitusinsinöörin päätöksen mukaisesti lainhuudolle annetaan joko uusi 

toimitusmääräys tai se liitetään aiemmin annettuun toimitusmääräykseen. 

Myös emäkiinteistön omistaja tai osaomistaja voi hakea lohkomista, silloin 

kun hän haluaa jakaa omistamansa kiinteistön useammaksi eri kiinteistöksi. 

Tällainen tilanne on tyypillistä esimerkiksi silloin, kun maanomistajan kiinteis-

tölle on kaavoitettu useita tontteja ja hän haluaa lohkoa ne erilleen. Samoin 

sitovan tonttijaon mukaista tonttia koskevan erityisen oikeuden haltija voi ha-

kea lohkomista, jos tontille saadaan oikeuden perusteella rakentaa oikeuden 

haltijalle kuuluvia rakennuksia. (Kuismin 2010, 31–32; KML 22.1 §) Prosessi-

kaaviossa edellä kuvattua vaihetta on merkitty kirjaimella A. 

 

Toimituksen arkistotutkimukset voidaan aloittaa, kun toimitusmääräys on an-

nettu. Aluksi JAKO- tietojärjestelmästä tulostetaan kiinteistörekisteriote ja – 

kartta. Tämän jälkeen tutkitaan arkistoista kyseistä kiinteistä koskevat aiem-

mat kiinteistötoimitukset. Uusimmat toimitukset löytyvät sähköisestä arkistos-
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ta ja vanhemmat toimitukset mikrofilmeiltä. Tarvittaessa alkuperäisiä asiakir-

joja voidaan tilata Jyväskylässä sijaitsevasta Maanmittauslaitoksen keskus-

arkistosta, josta löytyvät koko Suomea koskevat alkuperäiset maanmittaus-

asiakirjat ja kartat. Arkistotutkimus on tärkeä työvaihe lohkomisessa, sillä se 

antaa hyvän pohjan koko toimituksen tekemiselle. (Kuismin 2010, 31–32.)  

 

Arkistotutkimusten perusteella selvitetään kohteena olevan kiinteistön rajojen 

viimeisin lainvoimainen määräytyminen ja alueella olevat vanhat rasitteet ja 

niihin oikeutetut ja rasitetut kiinteistöt. Rasitteiden kohdentuminen toimituk-

sessa muodostuviin tiloihin käsitellään lohkomisen yhteydessä, samoin se, 

minkä kiinteistöjen hyväksi ne tulevat jäämään. Arkistotutkimusten perusteel-

la voidaan myös tarvittaessa korjata toimituksen kannalta merkityksellisiä 

kiinteistörekisterin puutteita. (MML 2013b, 1.7.1.) Arkistotutkimusvaihe on 

prosessikaaviossa B vaiheessa. Samaan vaiheeseen kuuluu lisäksi tiedotta-

minen tulevasta toimituskokouksesta ja sopiminen maastotöiden ajankohdas-

ta. Toimituskokouksesta tiedotetaan kaikille asianosaisille, eli kaikille joiden 

oikeutta toimitus koskee. Toimituskokouksesta lähetetään kutsu asianosaisil-

le vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Mikäli mahdollista, toimitus-

kokous voidaan pitää maastotöiden yhteydessä, sen jälkeen kun maastotyöt 

on saatu päätökseen. (MML 2013a; Kuismin 2010, 31, 33.) 

 

Lohkomisen yhteydessä tehdään maastotöitä eli merkitään määräalan uudet 

rajat maastoon pysyvillä rajamerkeillä ja asemakaava-aluetta lukuun ottamat-

ta rajalinjat myös avataan. Rajan paikka voidaan jättää merkitsemättä maas-

toon asemakaava-alueella, ei kuitenkaan ranta-asemakaava-alueella, sekä 

erityisestä syystä muuallakin, jos merkitsemättä jättäminen ei aiheuta epä-

selvyyttä kiinteistöjaotukseen eikä muodostettavan kiinteistön omistaja vaadi 

merkitsemistä. Samoin selvä luonnollinen raja voidaan jättää maastoon mer-

kitsemättä. Kiinteistönmuodostamisasetuksen mukaan rajalinjat on avattava 

asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava-alueilla niin leveäksi, 

että rajan paikka on maastossa selvästi havaittavissa. (KML 185.1 §; KMA 55 

§.) 

 

Maastotöiden yhteydessä uudet rajamerkit kartoitetaan. Lisäksi kartoitetaan 

uuden rekisteriyksikön rajoja määräävät vanhat rajamerkit, jos niiden sijainti-
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tieto ei vastaa määräyksiä mittausten tarkkuudesta ja rajamerkeistä kiinteis-

tötoimituksissa. Mikäli vanhalle rajamerkille on olemassa riittävän tarkka ja 

luotettava sijaintitieto, riittää että rajamerkin olemassaolo tarkistetaan (MML 

2013b, 2.7; MML 2011, 1.1.) Mikäli lohkokiinteistöä määräävien vanhojen 

rajojen sijainnista on epäselvyyttä tai riitaa, lohkomisen yhteydessä tehdään 

rajankäynti, jotta epäselvän rajan paikka saadaan vahvistettua. Tällöin myös 

rajanaapurit ovat toimituksen asianosaisia. Perusteena rajankäynnin tekemi-

selle on kiinteistönmuodostamisasetuksen (1996/1189) 53 pykälä, jonka mu-

kaan rajan paikka on toimituksessa selvitettävä ja ratkaistava, jos toimitus-

alue ulottuu rajaan, jonka paikka on epävarma tai riitainen (MML 2013a; KMA 

53 §.) 

 

Toimituskokouksessa käsiteltäviin asioihin kuuluvat kiinteistöjaotuksen muu-

toksen tekeminen eli uuden kiinteistön tai kiinteistöjen muodostaminen, uu-

den kiinteistön nimeäminen, uusien tie- tai muiden oikeuksien perustaminen, 

ja niistä mahdollisesti johtuvien korvausten määrääminen. Käsiteltäviin asioi-

hin kuuluvat myös osuudet yhteisiin alueisiin, vanhat oikeudet ja rasitteet se-

kä niiden kohdentuminen, lohkokiinteistön vapauttaminen emäkiinteistön 

kiinnityksistä, erityiset oikeudet ja kantakiinteistön määrääminen.  

 

Lopuksi kokouksessa tehdään kustannusten osittelu eli määrätään toimitus-

menojen ja kiinteistötoimitusmaksun maksajat ja annetaan asianosaisille kir-

jallinen valitusosoitus. (MML 2013b, 2.10–2.17; Kuismin 2010, 33.) Asian-

osaisen tulee tehdä valitus maaoikeuteen kolmenkymmenen päivän sisällä 

siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai ratkaisu annettiin (KML 190 §, 231.1 

§, 234 §.) Maastotyöt ja toimituskokous kuuluvat prosessikaavion C osioon. 

 

Ennen kuin toimitus voidaan rekisteröidä, on siihen liittyvät asiakirjat, kuten 

pöytäkirja ja toimituskartta, tehtävä valmiiksi. Toimituskartalla on kuvattava 

ne muutokset, jotka toimituksen tekeminen on aiheuttanut kiinteistörekisteri-

karttaan. Toimituskartan ohessa on myös luettelo rajamerkeistä ja rajapisteis-

tä, sekä niiden koordinaateista, laadusta ja mittaustarkkuudesta. Suurissa 

toimituksissa tämä työvaihe voi viedä paljonkin työaikaa. (MML 2013b, 1.12; 

Kuismin 2010, 31, 34.) Asiakirjojen valmistus kuuluu prosessikaavion koh-

taan, D. Itse rekisteröinti on nopeaa, kunhan asiakirjat ovat kunnossa. Toimi-
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tus voidaan rekisteröidä myös ennen valitusajan umpeutumista, mikäli kaikki 

asianosaiset ovat hyväksyneet toimituksen. Hyväksymisestä tehdään merkin-

tä pöytäkirjaan. Ensin toimitus viedään esirekisteriin, josta se seuraavan yön 

aikana siirtyy kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle. Tämän jälkeen 

tapahtunut muutos kiinteistörekisterissä on kaikkien nähtävillä JAKO- tietojär-

jestelmässä. Toimituksen arkistointi sähköiseen arkistoon tapahtuu rekiste-

röinnin yhteydessä. (Kuismin 2010, 33–34.) 

 

Toimituksen viimeiseen vaiheeseen kuuluvia lopputoimia ovat toimitusasiakir-

jojen ja laskujen lähettäminen asianosaisille sekä mahdollisten ilmoitusten 

tekeminen. Ilmoitukset voivat liittyä esimerkiksi tuomioistuimen tekemiin rat-

kaisuihin, joista tulee ilmoittaa kirjaamisviranomaiselle. Toimitusasiakirjojen 

avulla kiinteistön omistaja saa tiedon omistamalleen kiinteistölle toimitukses-

sa tapahtuneesta muutoksesta. (Kuismin 2010, 34; MML 2013b, 1.23,1.24.) 

Tähän vaiheeseen voi vielä kuulua niiden asiakirjojen arkistointia, jotka eivät 

automaattisesti siirry sähköiseen arkistoon rekisteröinnin yhteydessä. Muilla 

kuin SULKA -välineellä ja JAKOkii -välineellä tuotetut asiakirjat on erikseen 

skannattava ARKKI- järjestelmään. (MML 2013b, 1.24.1.) Edellä kuvattu vai-

he on prosessikaavion viimeinen vaihe, jota on merkitty E kirjaimella.  

3.4 Lohkomisen ja rajankäynnin maksuperusteet 

3.4.1 Maksuperusteet 

Kiinteistötoimitusmaksusta säädetään laissa Laki kiinteistötoimitusmaksusta 

(1995/558). Sen 4 § mukaan tarkempia säädöksiä määrättävien maksujen 

suuruudesta antaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitus-

maksusta (1058/2012). Kiinteistötoimitusmaksun lisäksi toimituksen hintaan 

kuuluu toimitusmenot, joista tavallisimpia ovat rajamerkeistä, apuhenkilöistä 

ja kokouspaikasta johtuvat kulut. Toimitusinsinööri voi hankkia lohkomista 

varten tarvittavat rajamerkit ja apuhenkilöt, jolloin syntyy toimitusmenoja. Ha-

lutessaan asianosaiset voivat hankkia itse rajamerkit ja toimia apuhenkilöinä, 

jolloin näiltä osin ei synny toimitusmenoja. (Laki kiinteistötoimitusmaksusta 4 

§; MML 2013d, 1.) 
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Lohkomisen kiinteistötoimitusmaksu muodostuu lohkomisen perusmaksusta, 

kiinteistönmuodostusmaksusta ja mahdollisten muiden toimenpiteiden mak-

suista. Lohkomisen perusmaksu on 400 euroa. Jos määräaloja on useampia, 

perusmaksu jaetaan määräalojen kesken tasan. Lohkomisen yhteydessä 

tehtäviin muihin toimenpiteisiin luetaan esimerkiksi tieoikeuden perustami-

nen, rajankäynnin tekeminen tai rasitteen lakkauttaminen taikka muuttami-

nen. Muiden toimenpiteiden maksuperusteista määrätään asetuksen pykälis-

sä 4-11. Kiinteistönmuodostusmaksun suuruus määräytyy asetuksessa liit-

teenä olevien maksutaulukoiden 2-4 mukaisesti. Taulukko 2 on kallein mak-

sutaulukko ja sitä käytetään silloin, kun maanmittaustoimisto on tehnyt kaikki 

toimituksen vaatimat työt. Taulukkoa 3 käytetään silloin, kun asiakas on itse 

tehnyt pyykityksen ja avannut rajalinjat. Taulukko 4 on halvin maksutaulukko 

ja sitä käytetään silloin, kun toimitus ei vaadi lainkaan maastotöiden tekemis-

tä tai asiakas on teettänyt ne jollakulla ulkopuolisella. Toimitusinsinöörin täy-

tyy kuitenkin tarkistaa, että ulkopuolisen tai asiakkaan itse tekemät maasto-

työt on tehty vaatimusten mukaisesti. Kaikissa taulukoissa hinnat määräyty-

vät lohkokiinteistön pinta-alan ja muodostettujen kiinteistöjen lukumäärän 

mukaan. Samoja taulukoita käytetään vapaaehtoisessa tilusvaihdossa kiin-

teistönmuodostusmaksun määräämiseen. Maksutaulukot ovat tämän työn 

liitteissä 4-6. Taulukoista saataviin kiinteistönmuodostusmaksujen suuruuk-

siin vaikuttavat lisäksi emäkiinteistöjen lukumäärä ja lohkokiinteistön muo-

dostuminen pelkästään vesialueesta. Useampi kuin yksi emäkiinteistö nostaa 

kiinteistönmuodostuksen hintaa, kun taas pelkästä vesialueesta muodostuva 

lohkokiinteistö laskee hintaa. (Laki kiinteistötoimitusmaksusta 4 §; MMM: n 

asetus kiinteistötoimitusmaksusta 3 §, Taulukko 2, Taulukko 3, Taulukko 4.) 

 

Lohkomisen yhteydessä tehtävästä rajankäynnistä ei peritä rajankäyntiin 

normaalisti kuuluvaa 200 euron perusmaksua. Rajankäynti maksaa 80 euroa 

käytyä rajamerkkiä kohden, 90 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekiste-

riyksikköä kohti ja 0,8 euroa maa-alueella käytyä alkavaa rajametriä kohti. 

KML 108 § mukaisessa rajankäynnissä, jossa rajamerkkejä siirretään, korja-

taan tai rakennetaan uudelleen, rajankäyntimaksu on 55 euroa kutakin käy-

tyä rajamerkkiä kohti ja 55 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksik-

köä kohti. Lisäksi rajankäyntimaksuun voi kuulua toimitusmenoja, joita syntyy 
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uusista rajamerkeistä ja mahdollisten apuhenkilöiden palkkioista. (MMM: n 

asetus kiinteistötoimitusmaksusta 7 §.) 

3.4.2 Esimerkki kiinteistötoimitusmaksun määräytymisestä 

Samasta kiinteistöstä lohkotaan kaksi määräalaa. Määräala A muodostetaan 

omaksi kiinteistöksi ja Määräala B siirretään omistajan ennestään omista-

maan kiinteistöön. 

• Määräalan A pinta-ala on 0,9 ha 

• Määräalan B pinta-ala on 3,5 ha 

Maastotyöt tehdään toimituskokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii 

maanmittaustoimiston mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit muka-

naan. Joten tässä tapauksessa kiinteistönmuodostusmaksujen määräämisen 

käytetään taulukkoa 2. Perusmaksu jaetaan tasan määräalan omistajien kes-

ken. Mittamiehelle työaikaa kertyy kuusi tuntia, myös mittamiehen kustan-

nukset jaetaan tasan määräalojen omistajille. Määräalan B kiinteistönmuo-

dostusmaksua korotetaan 10 prosentilla, koska määräala liitetään toiseen 

kiinteistöön.  

 

Maksut: 

Määräala A 

• osuus perusmaksusta (400 euroa / 2): 200 euroa 

• kiinteistönmuodostusmaksu (taulukko 2, 2 kiinteistöä, 0,9 ha): 

620 euroa 

• mittamiehen työaika (6 h x 31 euroa / h / 2): 93 euroa 

• = 913 euroa 

Lisäksi veloitetaan oma osuus rajamerkkien kustannuksista. 

 

Määräala B 

• osuus perusmaksusta (400 euroa / 2): 200 euroa 

• kiinteistönmuodostusmaksu (taulukko 2, 2 kiinteistöä, 3,5 ha: 825 euroa, 

korotus 10 %): 907,50 euroa 

• mittamiehen työaika (6 h x 31 euroa / h / 2): 93 euroa 

• = 1200,50 euroa 

Lisäksi veloitetaan oma osuus rajamerkkien kustannuksista. 
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4 MITTAUSLUOKAT JA MITTAUSTARKKUUS 

4.1 Mittausluokat 

Toimitusten kohteena olevat alueet on jaettu neljään mittausluokkaan. Mitta-

usluokkaan 1 kuuluvat taajama-alueet, joilla on voimassa sitovan tonttijaon 

asemakaava tai rakennuskielto tällaisen asemakaava laatimista varten. Mit-

tausluokkaan 2 kuuluvat taajama-alueet, joilla on ohjeellisen tonttijaon ase-

makaava. Mittausluokkaan 3 kuuluvat ranta-asemakaava ja ranta-alueet se-

kä muut sellaiset alueet, joilla maa on maa- ja metsätalousmaata selvästi 

arvokkaampaa, esimerkiksi ns. haja-asutusalueet. Mittausluokkaan 4 kuulu-

vat kaikki ne maa- ja vesialueet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kolmeen 

mittausluokkaan. Toimituksen kohteena oleva alue luokitellaan mittausluok-

kaan, jos mittaukset on suoritettu kyseisen mittausluokan vaatimalla tavalla ja 

tarkkuudella. Olemassa olevaa koordinaattiaineistoa esimerkiksi vanhoja ra-

jamerkkejä voidaan käyttää, mikäli ne täyttävät kyseisen mittausluokan vaa-

timukset. Muuten kohteet on mitattava toimituksessa uudelleen kyseisen mit-

tausluokan mukaisesti. (MML 2012a, 2.) 

4.2 Vanhojen rajamerkkien RSK – luvut Lapissa 

Korkeakuvattujen pyykkien RSK -luvut Lapin alueella ovat 1,0 metriä. Jos 

signaaliristiä ei jostain syystä ole näkynyt ilmakuvissa, pyykin paikka on digi-

toitu kartalle, jolloin RSK -luvuksi on annettu 10 metriä. Myös muita RSK -

lukuja on annettu säteittäisessä - ja suorakulmaisessa kartoituksessa mita-

tuille pisteille. Jos mittausalueella on ollut lähistöllä monikulmiojono, johon 

mittaus on voitu sitoa, on RSK -luvuksi voitu antaa jopa 0,2 metriä. Jos mitta-

usta ei ole voitu sitoa monikulmiojonoon, se on sidottu johonkin ilmakuvalla 

näkyvään kohteeseen, esimerkiksi rakennuksen nurkkaan tai ojien risteyk-

seen. Tällöin mittausten ulkoinen tarkkuus on ollut huono, jolloin RSK – luvut 

ovat kymmenen metrin luokkaa. Mittauksen sisäinen tarkkuus on kuitenkin 

hyvä, eli samassa mittauksessa mitattujen pisteiden tarkkuus toisiinsa näh-

den on hyvä. (Tulppo, T. 2013.) 



19 
 

4.3 Muutos laatuvaatimuksissa 

4.3.1 Sijaintitarkkuus ja KMA 53 § 

Erillispalstojen lohkomiset on pääsääntöisesti pystytty tekemään myös talvis-

aikaan. Tämän on mahdollistanut se, että erillispalstalohkomiset eivät ole 

vaatineet maastotöiden tekemistä. Toimintatapaan muuttui vuonna 2011, 

jolloin toimitusten maastotöiden laatumalliin tuli muutoksia. Määräys mittaus-

ten tarkkuudesta ja rajamerkeistä kiinteistötoimituksessa sisältää laatuvaati-

mukset rajamerkkien sijaintitarkkuuden osalta (Ollikainen 2011, 13). Määrä-

ykset tulevat maanmittauslaitoksen keskushallinnolta, sillä kiinteistönmuo-

dostamislain 291 pykälän toisen momentin mukaan keskushallinto antaa 

määräykset kiinteistötoimituksissa tehtävien mittausten tarkkuudesta ja käy-

tettävistä rajamerkeistä sekä karttaan tehtävistä merkinnöistä. 1.8.2011 voi-

maan tulleen määräysmuutoksen jälkeen toimitustuotannon laatumalli edel-

lyttää, että myös tarkkuudeltaan heikoimmassa mittausluokassa neljä raja-

merkkien RSK -luvun tulee olla 0,5 metriä tai tätä parempi. (KML 291.2 §; 

MML 2011, 4.3.1.) Tarkkuusvaatimus johtaa siihen, että lähes poikkeuksetta 

erillispalstojen rajamerkkejä täytyy kartoittaa, jotta vaadittu tarkkuus saavute-

taan. Näin ollen maastotöitä tulee yhä useammin tehtäväksi myös erillispals-

talohkomisten osalta. Määräys johtaa myös siihen, että yhä useammin erillis-

palstojenkin osalta on suoritettava rajankäynti. Näin tulee toimia siitäkin huo-

limatta, että asianosaiset eivät rajankäyntiä vaadi tai halua. Perusteena ra-

jankäynnin tekemiselle on kiinteistönmuodostamisasetuksen (1996/1189) 53 

§, jonka mukaan rajan paikka on toimituksessa selvitettävä ja ratkaistava, jos 

toimitusalue ulottuu rajaan, jonka paikka on epävarma tai riitainen (KMA 53 

§). Lapin maanmittaustoimistolla uutta määräystä mittausten tarkkuudesta on 

noudatettu tarkasti. Uusien mittausohjeiden voimaantulon jälkeen piirirajat on 

aina käyty, kun niissä on havaittu puutteita. Viimeisin muutos samaan mää-

räykseen tuli voimaan 1.7.2012, jonka mukaan 0,5 metrin vähimmäistarkkuus 

RSK -luvulle koskee myös käyttöoikeusalueiden paaluja (MML 2012a, 4.3.1). 

 

KMA 53 § ei ole kuitenkaan ennen uutta mittaustarkkuus vaatimusta aina 

toteutunut. Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin mittaustarkkuus ei vielä edel-

lyttänyt vanhojen rajamerkkien uudelleen kartoittamista, joten erillispalstoilla 

ei käyty mittaamassa ja tämän takia puutteellisia rajoja jäi huomaamatta. Sen 
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sijaan asianosaisilta kysyttiin toimituskokouksessa ovatko rajamerkit paikoil-

laan ja rajat selvät. Useimmiten rajamerkit olivat asianosaisten mukaan tal-

lessa sekä rajat selvät ja riidattomat. Tällöin toimituspöytäkirjaan on kirjattu 

läsnä olevien asianosaisten ilmoittaneen, että voimassa olevat rajat ovat sel-

vät ja riidattomat, eikä toimitusinsinöörin tietoon ole tullut seikkoja, joiden pe-

rusteella rajoja olisi käytävä. Näiden selvitysten perusteella kokouksessa on 

päätetty, että rajankäynteihin ei ole tarvetta. Maanomistajilla ei kuitenkaan 

aina ole oikeaa tietoa rajojen ja rajamerkkien sijainneista ja todellisuudessa 

rajamerkkejä on voinut olla kadoksissa. Toimitusinsinöörit ovat kuitenkin luot-

taneet maanomistajien lausuntoihin rajojen selvyydestä ja päätökset on tehty 

lausuntojen mukaisesti. Erillispalstojen osalta maastossa on aikaisemmin 

käyty vain ristiriitaisten karttojen vuoksia tai, jos maanomistajille ovat halun-

neet rajankäyntiä. (Huttunen 2013.) 

4.3.2 Muutoksen hyödyt 

Nykyinen toimintatapa takaa sen, että puutteelliset rajat huomataan ja teh-

dään kaikki tarvittavat rajankäynnit. Uudesta toimintatavasta on tullut positii-

vista palautetta maanomistajilta, sillä palstojen ja rajamerkkien sijainnit tule-

vat myös heille aikaisempaa selvemmäksi. Myöskään maanmittaustoimisto-

jen kannalta erillispalstojen mittaamista ei voida pitää pelkästään huonona ja 

tulostavoitteita estävänä toimintana. Positiivista on muun muassa se, että 

mittausten tekeminen parantaa rekisterikartan laatua. Lisäksi erillispalstojen 

mittaus luo lisätyötä, mistä on hyötyä hiljaisempina aikoina, kun toimitusten 

kysyntä on vähäisempää. (Kuismin 2013.)  

4.4 Mittausmenetelmien kehittyminen 

4.4.1 Mittausmenetelmät tällä hetkellä 

Tällä hetkellä Lapin maanmittaustoimistolla kaikki kiinteistötoimitusten mitta-

ukset tehdään käyttäen satelliittipaikannusta. Satelliittipaikannuksen avulla 

mitatuille pisteelle on aikaisempaa helpompaa saada nykyisten tarkkuusvaa-

timusten mukainen 0,5 metrin tai sitäkin tarkempi RSK -luku. Satelliittimitta-

uksesta käytetään perinteisesti termiä GPS -mittaus. Nykyään voidaan puhua 

myös maailmanlaajuisesta GNSS -mittauksesta (Global Navigation Satellite 

System). Tällöin sijainnin määrittämiseen käytetään Yhdysvaltojen GPS -

järjestelmän lisäksi muitakin satelliittipaikannusjärjestelmiä kuten venäläisten 
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hallinnoimaa GLONASS -järjestelmää. GNSS- mittaus perustuu vastaanotti-

men ja satelliitin välisen etäisyyden määrittämiseen. (MML 2013e; Tolonen 

2011, 30.) 

 

Ensimmäinen tukiasemallinen GPS- laite hankittiin Lapin maanmittaustoimis-

tolle vuonna 1999, jonka jälkeen on vähitellen siirrytty mittaaman pelkästään 

VRS-GPS -laitteilla. Lapin maanmittaustoimistolla GPS -laitteita on käytössä 

yhteensä 26 kappaletta, joista suurin osa on Trimble R8-GNSS -

vastaanottimia, jotka mittaavat käyttäen VRS -tukiasemaverkkoa. VRS -

verkko ei ainakaan toistaiseksi kuulu ihan joka paikassa, tällöin käytetään 

esimerkiksi Leican SR530 -mallista tukiasemallista GPS -laitetta, jonka tu-

kiasema pystytetään tunnetulle pisteelle, josta se lähettää korjausdataa kar-

toittavalle vastaanottimelle. (Kuismin 2013.)  

4.4.2 Verkko -RTK -mittaus 

RTK (Real Time Kinematic) -mittauksessa mitattujen pisteiden koordinaatit 

saadaan selville heti mittaushetkellä eikä jälkilaskentaa tarvita. Verkko -RTK -

menetelmässä käytetään Geotrim Oy:n hallinnoimaa VRS -

tukiasemaverkkoa. Ympäri maatamme on pysyviä tukiasemia, jotka keräävät 

jatkuvasti dataa satelliiteista, jota ne puolestaan lähettävät laskentakeskuk-

selle prosessoitavaksi. VRS -menetelmä toimii RTK -mittauksissa siten, että 

käyttäjän likimääräiset koordinaatit lähetetään laskentakeskukselle. Lasken-

takeskus luo prosessoimansa datan avulla virtuaalisen tukiaseman ja sijoittaa 

sen käyttäjänsä läheisyyteen. Virtuaalisen tukiaseman kautta kartoittavalle 

vastaanottimelle välitetään dataa, joka perustuu kiinteiden tukiasemien ha-

vaintoihin. Korjausdatan avulla korjataan muun muassa ionosfäärin, tropo-

sfäärin, satelliittien kellovirheiden ja satelliittien ratavirheiden aiheuttamia vir-

hevaikutuksia verkon kattamalle alueelle. Virtuaalinen tukiasema on verratta-

vissa tukiasemaan, joka sijaitsisi aivan mittauspaikan vieressä. VRS- verkon 

avulla päästään lähes kokonaan eroon perinteisen RTK -mittauksen etäi-

syysvirheestä. (Tolonen 2011, 35; MML 2013e.) 

4.4.3 Aikaisemmat mittausmenetelmät Lapin alueella 

Aikaisemmin Lapin maanmittaustoimistolla kiinteistötoimitusten mittaukset 

tehtiin käyttäen suorakulmaista ja säteittäistä kartoitusta. Suorakulmainen 
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kartoitus ei ole enää tarkkuutensa ja tehokkuutensa puolesta vertailukelpoi-

nen satelliittimittaukselle. Eri mittaustapojen periaatteiden ymmärtäminen on 

kuitenkin edelleen ajankohtaista monissa yhteyksissä, esimerkiksi rakenta-

misen mittauksissa. Rajamerkkien suorakulmaiseen kartoitukseen tarvitaan 

suorakulmaprisma, mittanauha ja riittävästi linjaseipäitä. Suorakulmaisessa 

kartoituksessa kohteet mitataan suorakulmaisesti annettuun mittalinjaan 

nähden. Tehdyistä mittauksista voidaan laskea kartoitettavien kohteiden 

koordinaatit.  

 

Säteittäistä kartoitusta käytetään vielä nykyisinkin paikoissa, joissa GPS -

laitetta ei ole mahdollista käyttää. Esimerkiksi peitteisessä maastossa satel-

liittiyhteys ei ole riittävän hyvä rajamerkkien kartoittamiseen. Tällöin kartoitus 

tehdään säteittäisenä mittauksena käyttäen takymetriä. Säteittäisessä kartoi-

tuksessa mitataan tunnetun lähtösivun suhteen kulma ja etäisyys määritettä-

ville pisteille, näiden havaintojen avulla saadaan ratkaistua määritettävien 

pisteiden koordinaatit. (Laurila 2008, 55, 176.) 
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5 TYÖAIKASELVITYS JA SEN TULOKSIA 

5.1 Selvityksen tavoitteet ja toteuttaminen 

Työaikaselvityksen avulla oli tarkoitus saada selville, kuinka paljon enemmän 

työaikaa erillispalstalohkomisiin on käytetty sen jälkeen, kun uudet määräyk-

set mittausten tarkkuudesta tulivat voimaan 1.8.2011. Selvityksessä koottu 

aineisto on tämän työn liitteissä 1-8. Kasvanut työmäärä selvitettiin maasto-

töihin ja matkoihin käytettyjen tuntien osalta. Sisätyötuntien määrän on kat-

sottu säilyneen melko tarkalleen samana. Näin siksi, että aikaisemmin erillis-

palstoista laadittiin toimituskartat arkiston perusteella. Tähän kuluva työaika 

ei poikkea merkittävästi siitä työmäärästä, joka nykyisin käytetään rajankäyn-

tien valmisteluun ja mittaustulosten käsittelyyn. Oletuksen on että ainoastaan 

maastomittauksiin ja matkoihin käytetyt tunnit lisäävät nykyisin erillispalsta-

lohkomisiin käytettävää työaikaa. Selvityksen perusteella tarkoituksen on tar-

kastella, millaisia vaikutuksia kasvaneella työmäärällä on esimerkiksi lohko-

misprosessin kannattavuuteen, lohkomisen kestoaikaan ja lohkokiinteistöjen 

määrään henkilötyövuotta kohden. Tarkkaa tietoa ei ole saatavilla siitä, mikä 

on erillispalstalohkomisten osuus kaikista lohkomistoimituksista. Arvio on, 

että osuus on noin neljäkymmentä prosenttia.  

 

Keräsin tiedot kaikkiaan 101 erillispalstalohkomisesta Excel – taulukkolas-

kentaohjelmaan, jonka avulla aineistosta tarvittavat tiedot oli vaivatonta las-

kea. Tiedon kerääminen selvitystä varten oli melko työlästä ja sisälsi monia 

vaiheita. Sain käyttööni väliaikaisen toimikortin Lapin maanmittaustoimistolle, 

jotta pääsin keräämään tarvittavat tiedot Maanmittauslaitoksen sähköisestä 

arkistosta eli ARKKI – järjestelmästä.  

 

Eniten aikaa tiedon keräämisessä kului selvittäessä, mitkä arkistoiduista loh-

komisista ovat erillispalstalohkomisia. Ainakaan toistaiseksi ei ole olemassa 

hakua, jolla arkistosta voisi hakea erillispalstalohkomisia. Selvitys täytyi tehdä 

kysymällä erikseen toimitusinsinööreiltä erillispalstalohkomisten toimitusnu-

meroita. Selvitykseen mukaan otettavien toimitusten piti olla vuosina 2011 ja 

2012 rekisteröityjä, jotta ne olisivat uusien laatuvaatimusten mukaisesti tehty-

jä. Työtä helpotti jonkin verran taulukko, jossa oli toimitusnumeroita sellaisis-

ta lohkomisista, joissa ei ole toimitusmenoja lainkaan. Yleensä sellaiset toimi-
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tukset ovat erillispalstoja. Jokaisesta toimituksesta piti kuitenkin erikseen 

varmistaa, että kyseessä on erillispalstalohkominen. Tämä johtui siitä, että 

toimitusmenoja ei synny myöskään silloin, kun pyykityksen on hoitanut kunta 

tai asianosaiset itse.  

 

Sitä mukaan, kun sain selville erillispalstojen toimitusnumeroita, tulostin niistä 

toimituskartat ja pöytäkirjat, joista kokosin tarvittavia tietoja Excel-taulukkoon. 

Lisäksi tulostin toimituksista palvelukortit, joista keräsin tiedot toimitukseen 

käytetyistä työtunneista ja käytetyistä uusista rajamerkeistä. Kun asiakirjat oli 

tulostettu, pyysin toimitusinsinöörejä merkitsemään palvelukortteihin matkoi-

hin ja mittaukseen käytetyt työtunnit. Näin sain kerättyä selvityksen kannalta 

olennaisen tiedon, eli sen miten paljon enemmän työaikaa erillispalstalohko-

miset vievät, verrattuna aikaan, jolloin maastossa ei käyty lainkaan. Lapin 

maanmittaustoimiston Osatotuus – järjestelmästä poimin tiedot kunkin toimi-

tuksen kestoajasta ja laskutuksesta. 

5.2 Esimerkkejä otannasta 

Alla olevassa taulukossa (kuvio 2) on kolme esimerkkiä kaikista selvityksessä 

mukana olleista toimituksista. Ensimmäisellä rivillä on toimitus, johon työ-

aikaa on kulunut eniten ja toisella rivillä toimitus, johon työaikaa on käytetty 

vähiten. On huomioitava, että ensimmäisen sarakkeen kokonaistyöajan tun-

teihin ei sisälly matkoihin käytettyjä tunteja. Matka ajat ovat viidennessä sa-

rakkeessa erikseen. 

Taulukko 1. Esimerkkitoimituksia otannasta. 

  KokTyöaika(h) TpvtYht(kpl) Maasto(h) Matkat(h) Kesto(kk) TuototYht(€) KiintToim(€) 

1 84,25 11,62 22,25 2 15,3 2914,8 2810,8 

2 8,5 1,17 1,25 0,5 3,5 760 760 

3 66,75 9,21 14,5 4,5 3,7 1570 1570 

 

Taulukosta näemme, että erillispalstalohkomisten työajat voivat vaihdella 

keskenään hyvinkin paljon. Vaihteluun vaikuttavat muun muassa mitattavien 

palstojen määrä, pinta-ala ja mitattavien rajamerkkien määrä. Esimerkiksi 

taulukon toisella rivillä olevassa toimituksessa mitattavia palstoja on ollut ai-

noastaan yksi kappale ja rajojen yhteen laskettu pituus on ollut vain 326,1 

metriä. Eikä toimitus vaatinut rajankäynnin tekemistä. Vastaavasti ensimmäi-
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sen rivin toimituksessa mitattavia palstoja on ollut 7 kappaletta ja niiden yh-

teenlasketut rajamitat ovat 5241,8 metriä. Kyseisessä toimituksessa on tehty 

myös rajankäyntiä 634,5 metrin matkalla ja sen vuoksi rakennettu viisi kappa-

letta uusia rajamerkkejä. Kolmannen rivin toimituksessa mitattavia palstoja 

on ollut viisi kappaletta ja niiden rajamitat yhteensä 3867,4 metriä. Toimitus 

ei sisällä rajankäyntiä. 

5.3 Erillispalstalohkomisiin käytetty työaika 

Selvityksen 101 erillispalstalohkomisessa muodostettiin yhteensä 130 uutta 

rekisteriyksikköä ja mitattiin yhteensä 182 palstaa. 33 selvityksessä mukana 

olleessa toimituksessa tehtiin rajankäyntiä. Alla olevissa taulukoissa on las-

kettu vaiheittain erillispalstalohkomiseen käytettävän työajan keskimääräinen 

kasvu. 

Taulukko 2. Työajan kasvu. 

 

Työajat yhteensä (101 toimitusta)      Keskiarvot 

  Tuntia Työpäivää 

 

  Tuntia Työpäivää 

Kokonaistyöaika(sis.matkat) 2960,00 408,28 → Kokonaistyöaika 29,31 4,04 

Maastotyöajat yhteensä 932,00 128,55 

 

Maastotyöaika 9,23 1,27 

Matka-ajat yhteensä 226,25 31,21 

 

Matka-aika 2,24 0,31 

 

       Työajan kasvu keskimäärin 

 

  Tunteina  Työpäivinä 

 → Maastotyöaika 9,23 1,27 

 

Matka-aika 2,24 0,31 

 

Summa: 11,47 1,58 

  

Työajat yhteensä ja Keskiarvot: 101 erillispalstalohkomisen yhteenlasketut 

kokonaistyöajat 2960,00 tuntia eli 408,28 työpäivää. Näistä tunneista maasto-

tunteja on 932 eli 128,55 työpäivää ja maastotöiden vaatimiin matkoihin käy-

tettyjä tunteja 226,25 eli 31,2 työpäivää. Yksi työpäivä on 7,25 tuntia. Yhden 

toimitukseen käytetään keskimäärin 29,31 tuntia eli 4,04 työpäivää. Yhtä toi-

mitusta kohden maastossa on oltu keskimäärin 9,32 tuntia eli 1,27 työpäivää. 
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Yhtä toimitusta kohden maastotöiden vaatimaa matka-aikaa on kertynyt 2,24 

tuntia, joka on työpäivinä 0,31.  

 

Työajan kasvu keskimäärin: Erillispalstalohkomisen työaika on kasvanut kes-

kimäärin 1,58 työpäivällä eli 11,47 tunnilla. Tähän työmäärään on laskettu 

sekä maastotöihin että matkoin käytetyt tunnit. Kasvanut työmäärä on noin 

39,1 % toimituksen kokonaistyömäärästä.  

5.4 Vaikutukset 

5.4.1 Vaikutus tulosprosenttiin 

Tässä kappaleessa tulosprosentilla tarkoitetaan Lapin maanmittaustoimiston 

perustoimitusten tulosprosenttia. Perustoimituksiin kuuluvat muun muassa 

lohkominen, yksityistietoimitus, rajankäynti, vapaaehtoinen tilusvaihto ja yh-

teisalueosuuden siirto. (MML 2011a, 1.2.) Vähentämällä perustoimitusten 

liikevaihdosta kaikki perustoimituksista aiheutuneet kulut saadaan tulos eu-

roina. Euroina saadun tuloksen prosenttiosuus perustoimitusten liikevaihdos-

ta on tulosprosentti. Kuluihin kuuluvat muun muassa palkkakustannukset, 

toimitilojen vuokrat, matkakulut, aineet ja kalusto. Alla oleva kaavio kuvastaa 

2012, 2011 ja 2010 vuosina tulosprosentissa tapahtuneita muutoksia.  

 

 

 

Kuvio 4. Tulosprosentit.  
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Vuoden 2012 tulosprosentti oli -3,02 %, joka on huomattavasti alhaisempi 

kuin vuosien 2011 ja 2010 tulokset. Tulosprosentin voimakkaaseen laskuun 

on vaikuttanut nimenomaan erillispalstojen mittauksista johtuva työmäärän 

kasvu. Uusi määräys mittausten tarkkuudesta otettiin käyttöön vuoden 2011 

elokuusta lähtien, joten alkuvuodesta erillispalstalohkomiset tehtiin vielä enti-

seen tapaan. Tämän johdosta 2011 vuoden tulosprosentti ei vielä laskenut 

merkittävästi. Vuonna 2010 oltiin myös vielä reilusti plussan puolella, tulos-

prosentti oli tuolloin 16,4 %. Lapin PETO -prosessin tulostavoite vuodelle 

2012 oli 1,8 miljoonaa euroa. Tämä sisältää yksityisteiden, rajankäyntien ja 

muiden perustoimitusten laskutuksen. Tulostavoite ei sisällä toimitusmenojen 

laskutusta, eli tuloja esimerkiksi rajamerkeistä ja apuhenkilöiden käytöstä. 

Vuoden 2012 tulostavoitteesta jäätiin noin 20 000 euroa. 

5.4.2 Kustannukset yhtä lohkokiinteistöä kohden 

Tulosmatriisin tavoitteita ei saavutettu myöskään euroina lohkokiinteistöä 

kohti. Alla oleva kaavio kuvastaa euromääräisiä kustannuksia yhtä lohkokiin-

teistöä kohden.  

 

 

 

Kuvio 5. Kustannukset euroina lohkokiinteistöä kohti.  
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Yllä olevassa kaaviossa on huomioitu kaikki Lapin maanmittaustoimistolla 

tehdyt lohkomiset. Kaaviosta näemme, että vuonna 2012 kustannukset eu-

roa/lohkokiinteistö ovat kasvaneet jyrkästi. Tämän opinnäytetyön selvitykses-

sä erillispalstalohkomisten keskimääräinen kustannus on 1119 eu-

roa/lohkokiinteistö. Tästä voidaan päätellä, että kaikkien lohkomisten eu-

roa/lohkokiinteistö – kasvuun on suurelta osin syynä toimintatavan muutos 

erillispalstalohkomisten tekemisessä. 

 

5.4.3 Vaikutus lohkomisen kestoaikaan 

Kaikissa maanmittaustoimistoissa lohkomisten keskimääräistä kestoaikaa on 

pyritty saamaan alle kuuden kuukauden. Alla oleva kaavio kuvaa keskimää-

räisen kestoajan kehitystä Lapin maanmittaustoimistossa vuosina 2010–

2012. 

 

 

 

Kuvio 6. Kestoajan kehitys.  
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palstalohkomisia. Näin ollen erillispalstalohkomisten kestoajalla on ollut vai-

kutusta vuoden 2012 kaikkien lohkomisten kestoaikaan, joka nousi 6,3 kuu-

kauteen edellisvuoden 5,1 kuukaudesta. Kestoajan pitenemiseen on selkeäs-

ti vaikuttanut se, että erillispalstat mitataan. Osaltaan kestoaikaa pidentää se, 

että syksyllä vireille tullut toimitus on saattanut olla vireillä jo useita kuukau-

sia, ennen kuin mittauksia päästään tekemään. 

5.4.4 Muutos lohkokiinteistöjen määrässä henkilötyövuotta kohti 

Yksi henkilötyövuosi on 205 työpäivää eli 1486,25 tuntia, joka on yhden työn-

tekijän vuosittain tekemä tuntimäärä. Alla oleva kaaviossa kuvataan kuinka 

monta lohkokiinteistö Lapin maanmittaustoimistolla on muodostettu yhtä 

henkilötyövuotta kohden.  

 

 

 

Kuvio 7. Muodostettuja lohkokiinteistöjä henkilötyövuotta kohti.  
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Taulukko 3. Lohkokiinteistöjen määrä henkilötyövuotta kohti. 

 

101 erillispalstalohkomisen  

lohkokiinteistöjen määrä / henkilötyövuosi 

Kokonaistyöaika (sis.matkat) (h) 2960,00 

jaetaan   

Henkilötyövuosi (h) 1486,25 
 = 1,99 

Lohkokiinteistöjä (kpl) 130 

jaetaan 1,99   

 = 65,27 
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6 TOIMENPITEITÄ JA HENKILÖSTÖN KOKEMUKSIA 

6.1 Toimenpiteet Lapin maanmittaustoimistolla 

Lapin maanmittaustoimistossa kartoittajien työmäärää on lisätty, johtuen kas-

vaneesta maastotyömäärästä. Vuonna 2013 kartoittajat tekevät noin 400 

työpäivää, kun aikaisemmin he ovat tehneet noin 200 työpäivää vuodessa. 

Aikaisemmin on ollut tarkoituksena, että lohkomiset muuttuisivat vähitellen 

yhden henkilön toimituksiksi siten, että toimitusinsinöörit tekisivät itse kaikki 

toimitukseen kuuluvat työvaiheet. Tämä ei kuitenkaan tule onnistumaan ai-

nakaan Lapin maanmittaustoimistolla, sillä kartoittajien työpanosta on syytä 

käyttää entistä enemmän erillispalstojen mittaukseen. Vastaavasti on tarkoi-

tuksenmukaista, että insinöörit tekevät entistä enemmän sisätöitä myös ke-

säaikana, jotta toimituksia saadaan rekisteröityä tasaisesti koko vuoden ajan. 

Näin voitaisiin helpottaa loppuvuoden ruuhkaa toimitusten rekisteröinnissä. 

(Kuismin, 2013.) 

6.2 Henkilöstön kokemuksia 

6.2.1 Toimitusinsinöörien ja kartoittajien kokemuksia 

Toimintavuodet 2011 ja 2012 on koettu Lapin maanmittaustoimiston kartoitta-

jien ja toimitusinsinöörien keskuudessa edellisiä vuosia raskaampana ja eri-

laisena. Erityisesti loppuvuodet on koettu aiempaa kiireisempänä. Laskutus-

ten tekeminen menee nykyisin aivan loppuvuoteen, kun aikaisemmin lasku-

tukset on yleensä saatu tehtyä joulukuun puoleen väliin mennessä. Muun 

muassa tämä luo henkilöstölle kiirettä ja ylimääräistä painetta. Vastaavasti 

alkuvuodesta on hyvinkin rauhallista, siihen asti kun kenttäkausi alkaa. Näin 

siksi, että vielä alkuvuodesta ei juuri ole rekisteröinti vaiheeseen asti saatet-

tuja toimituksia, sillä useimmat vaativat maastossa käyntiä. 

 6.2.2 Maastokausi 

Maanmittaustoimitusten vaatimat mittaustehtävät on perinteisesti tehty ns. 

kenttäkaudella, jolla tarkoitetaan lumetonta ajanjaksoa keväästä syksyyn. 

Lumi ei sinänsä estä mittaustoimintaa maastossa, mutta rajamerkkejä on 

vaikea löytää lumen alta. Jos lunta on paljon, niin liikkuminen maastossa on 

tietysti hidasta ja työlästä. Lisäksi talvi aikaan maastotöitä hankaloittaa lyhyt 

valoisa aika ja kylmyys, joka hyydyttää herkkiä mittalaitteita. Toiminta on 
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muotoutunut olosuhteiden mukaan sellaiseksi, ettei talvella ole tehty maas-

tomittauksia. Talven aika käytetään ainakin vielä tällä hetkellä sisätöihin eli 

viimeistellään edelliseltä vuodelta jääneet toimitukset valmiiksi, valmistellaan 

uudet toimitukset seuraavaa kenttäkautta varten sekä päivitetään henkilöstön 

tietoja ja taitoja. (Sulku 2007.) 

 

Lapin maanmittaustoimistolla maastokausi on muuhun Suomeen verrattuna 

lyhyt. Maastoon voidaan yleensä kunnolla lähteä vasta toukokuun viimeisellä 

viikolla. Osaltaan maastokauden aloitusta jarruttavat runsaat kevättulvat ja 

jäinen maa. Maastokausi kestää vuodesta riippuen lokakuun loppuun tai mar-

raskuun puoleen väliin asti. (Kuismin 2013.) 

6.2.3 Omia kokemuksia harjoittelijana 

Olen itse tehnyt maanmittaustekniikan opiskeluun kuuluvat harjoitteluni Poh-

jois- Pohjanmaan maanmittaustoimistolla, Ylivieskan toimipisteessä. Harjoit-

telun aikana kuljin mittaamassa myös erillispalstoja. Hyvin usein yksi tai use-

ampi piirirajan pyykki oli hävinnyt, joten toimitus vaati vielä uuden maasto-

käynnin rajankäynnin merkeissä. Useimmiten vanhat kivipyykit löytyvät 

maastosta, mutta haastetta etsimiseen tuovat esimerkiksi pyykkien epätarkat 

koordinaatit yhdistettynä umpeen kasvaneisiin rajalinjoihin. Tällöin apuna 

etsinnässä oli hyvä käyttää arkistosta tulostettujen toimituskarttojen rajamitto-

ja. Lisäksi vanhan pyykit ovat hyvin usein painuneet maan alle, kaatuneet tai 

siirtyneet paikoiltaan, erityisesti paikoissa, joissa oli liikuttu metsäkoneilla, 

kaivettu ojia tai rakennettu teitä. Joten vaikka pyykki löytyy, pitää vielä var-

mistaa, että se alkuperäisellä paikallaan. Joukossa oli toki niitäkin palstoja, 

joista kaikki vanhan rajamerkit löytyivät helposti ja ne olivat ehjiä, oikealla 

paikoilla ja numero vielä selvästi havaittavissa. Myös omien kokemusteni 

pohjalta on helppo päätellä, että erillispalstojen mittaaminen työllistää hyvin-

kin paljon. 
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7 YHTEENVETO 
 

7.1 Tulosten arviointi 

Tämän opinnäytetyön selvityksen tuloksia ei mielestäni voida yleistää kos-

kemaan kaikkia maanmittaustoimistoja, sillä selvityksessä on mukana aino-

astaan Lapin maanmittaustoimistolla tehtyjä toimituksia. Tulokset voivat toki 

olla suuntaa antavia myös muiden toimistojen kohdalla. Maanmittaustoimistot 

eivät kuitenkaan ole identtisiä keskenään vaan eroja löytyy esimerkiksi mää-

räysten tulkinnassa, toimitusten määrissä, maastokauden pituudessa, väli-

matkoissa ja maaston olosuhteissa. Tiedossa ei ole vastaavanlaista selvitys-

tä muista maanmittaustoimistoista, joten on vaikea sanoa varmasti, onko eri 

maanmittaustoimistojen välillä suuria eroja erillispalstoihin käytettävässä 

työmäärässä ja sen vaikutuksissa. Lapissa on muuhun Suomeen verrattuna 

omia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat toimitusten läpivientiin. Esimerkiksi lyhyt 

maastokausi ja laaja toimialue tuovat usein oman lisänsä toimitusten tekemi-

seen.  

 

Lapin maanmittaustoimiston kohdalla tuloksia voidaan kuitenkin pitää paik-

kansa pitävinä, sillä selvityksen tuloksia tukevat tilastollisissa tunnusluvuissa 

tapahtuneet muutokset ja näille muutoksille ei muita selityksiä juurikaan ole. 

Muutokset Lapin maanmittaustoimiston perustoimitusten tulosprosentissa ja 

muodostettujen lohkokiinteistöjen määrässä henkilötyövuotta kohden, selitty-

vät erillispalstojen mittauksilla. Samoin lohkomisten keskimääräisen kesto-

ajan pidentymistä ja kustannusten kasvua voidaan selvityksen perusteella 

pitää erillispalstojen mittaamisesta johtuvana.  

 

On kuitenkin huomioitava, että selvitykseen sisältyy olettamus. Erillispalsta-

lohkomisten sisätyötuntien määrän oletetaan säilyneen melko tarkalleen sa-

mana. Näin siksi, että aikaisemmin erillispalstoista laadittiin toimituskartat 

arkiston perusteella. On arvioitu, että tähän kuluva työaika ei poikkea merkit-

tävästi siitä työmäärästä, joka nykyisin käytetään rajankäyntien valmisteluun 

ja mittaustulosten käsittelyyn. Selvitys perustuu tähän arvioon, joten selvityk-

sessä saatua 1,58 työpäivän tai 11,47 työtunnin keskimääräinen kasvu eril-

lispalstalohkomisen työajassa ei ole ehdoton vaan likimääräinen totuus. Tu-

loksen likimääräisyyttä lisäävät myös osittain arvioidut maastotöiden ja mat-
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kojen tuntimäärät. Tosin mittaustyön tehneet osaavat arvioida maastotöihin 

käytetyn työajan hyvinkin tarkkaan. Myös matka-aikojen arviointi on helppoa 

kun tietää kohteen sijainnin.  

 

Kokonaistyöajasta, laskutuksesta ja lohkokiinteistöjen määrästä laskettuja 

tuloksia voidaan pitää tarkkoina, sillä nämä tiedot on poimittu suoraan 

Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä ja toimitusten asiakirjoista.  

7.2 Johtopäätöksiä 

Erityisesti työstä jäi mieleeni Maanmittauslaitoksen kaltaisen suuren organi-

saation toiminta ja muutokset, joita organisaatio kokee käytännön toimintata-

van muuttuessa. Tapahtuneella muutoksella on ollut sekä haitallisia että hyö-

dyllisiä vaikutuksia.  

 

Haitallisia vaikutuksia pyritään poistamaan ja tulevaisuudessa jää nähtäväksi 

miten ja millaisilla toimenpiteillä siinä onnistutaan. Lapin maanmittaustoimis-

tolla kartoittajien työpäiviä on lisätty ja toimituksia pyritään jatkossa rekiste-

röimään tasaisemmin koko vuoden ajan. Näiden toimenpiteiden suotuisat 

vaikutukset jäävät tulevaisuudessa todettaviksi. Maanmittauslaitoksella on 

tavoite saada lohkomisten kestoaika kuuteen kuukauteen ja siinä on Lapin 

maanmittaustoimistolla myös onnistuttu, kunnes erillispalstojen mittaaminen 

katkaisi kehityksen. Tällä hetkellä kuuden kuukauden tavoite vaatisi toimitus-

ten entistäkin nopeampaa käsittelyä. Muun muassa nopeampi laskutus ja 

maastotyöntekijöiden lisääminen auttaisivat tavoitteen saavuttamisessa. 

 

Muutoksen myötä rekisterikartan laatu paranee kaiken aikaa, kun vanhoille 

rajamerkeille saadaan tarkka sijaintitieto ja puutteelliset rajat käydään. Tämä 

helpottaa ja nopeuttaa tulevaisuudessa mahdollisesti eteen tulevia rajan-

käyntejä. Positiivista on ollut myös erillispalstojen työllistävä vaikutus ja 

maanomistajilta saatu palaute laadukkaasta työstä.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä Maanmittauslaitoksen toiminta ja siellä käytettävät 

tietojärjestelmät tulivat entistäkin tutummiksi. Uskon, että tästä on ammatilli-

sesti hyötyä jatkossakin. Erityisen paljon tietoa ja näkemystä asioihin kartutti-

vat keskustelut ja haastattelut Lapin maanmittaustoimiston henkilöstön kans-
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sa. Heillä on paljon hiljaista tietoa, jota toivottavasti siirretään ahkerasti myös 

nuoremmille työntekijöille. Teoriaosuutta kirjoittaessa tietoa karttui muun mu-

assa toimitusmenettelyä ja kiinteistötoimitusmaksua koskevasta lainsäädän-

nöstä. Lohkomisen asiakirjat ja erilaisen tavat kirjoittaa toimituspöytäkirjoja 

tulivat aineistoa kootessa entistäkin tutummiksi. Myös aineistoon käsittelyyn 

käytettävän Excel-taulukkolaskentaohjelman käyttötaidot karttuivat. Työ opet-

ti myös pitkäjänteisyyttä, sillä aineiston kokoaminen vaati aikaa ja kärsivälli-

syyttä. Motivoivaa oli kuitenkin se, että tuloksia odotettiin ja niistä saatiin tie-

toa tehtävien toimenpiteiden tueksi. 
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Liite 1. Perustietoja 1-50.   

 

 

 

Nro Toimitusnumero Paikkakunta Kylä Kohdekiinteistö MuodKiint(kpl) Palstoja(kpl)

1 2012-423878 Kemijärvi Alakylä 320-401-79-35 NOTKOLA, M605 1 3

2 2011-387605 Rovaniemi Kemihaara 698-402-15-7 UUSIAUTTI, määräala M6011 1

3 2011-400404 Rovaniemi Kemihaara 698-402-505-0 PIRTTIVAARA, 698-402-14-54 KUMPU2 2

4 2012-411906 Sodankylä Seipäjärvi 758-417-7-15 LAHTELA, määräala M601 1 3

5 2012-411915 Rovaniemi Simojärvi 683-403-68-1 KEMI-RYTIAHO, määräala M6011 1

6 2011-383211 Ranua Kemihaara 683-401-20-39 VAARALA, määräala M6031 1

7 2011-391938 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-17-39 KENTTÄLÄ, määräalat: M601-M6033 7

8 2011-396064 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-17-51 OLLILA, määräalat: M602-M6032 3

9 2011-397422 Ranua Ranua 683-402-9-120 KANNAS, määräala M6021 2

10 2011-386400 Kemijärvi Juujärvi 320-407-13-4 PALO, M602 2 2

11 2012-423563 Posio Mouru 614-409-18-5 KOTILA, M602 2 2

12 2011-386760 Pello Juoksenki 854-401-10-12 TRASTI, M601 1 4

13 2012-414373 Ranua Ranua 683-402-59-6 KUUKASSALMI, määräala M6011 4

14 2012-405234 Salla Tuohikylä 732-416-25-13 SAVOLA M601, 732-416-25-10 LOISTOLA, 732-416-25-14 SAPAKKALAMPI, 732-416-25-16 PAJULA, 732-416-25-17 MUKKALA1 1

15 2012-406553 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-246-1 VÄLINIEMI, määräala M6011 2

16 2012-408062 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-40-29 RANTAKANGAS, määräala M6011 1

17 2012-406574 Sodankylä Vuojärvi 758-426-2-8 HALVARI, määräala M6051 2

18 2012-408906 Sodankylä Seipäjärvi 683-404-76-9 MÄNTYLÄ, määräala M6021 1

19 2012-417175 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-20-17 VANHA-ILOLA, M601, M602, 698-408-20-28 PUOLAMAA, M601, M6024 2

20 2011-399015 Inari Kirkonkylä, Väylä148-402-32-54 Jäkäläkallio, 148-410-14-13 KÄYRÄNIEMI, 148-410-22-0 KOIVULA1 5

21 2012-416904 Utsjoki Kirkonkylä 890-401-2-4 KUTUNIEMI, 890-401-52-2 KUOLBI, 890-401-52-8 PIEVLA4 9

22 2011-387908 Inari Ivalo 148-403-21-5 MANNINEN, M601 1 1

23 2012-423191 Pello Sirkka 854-406-4-14 NURMELA, M601 1 2

24 2012-405250 Salla Tuohikylä 732-420-12-0 Aro 1 1

25 2012-409840 Salla Märkäjärvi 732-409-24-2 Helppilä, määräala M6011 1

26 2012-415961 Salla Paloperä 732-415-4-23 NIITTYLAMPI 2 2

27 2012-419120 Salla Saija 732-416-4-11 Urmitsapalo M601 1 1

28 2012-419146 Salla Saija 732-416-81-6 Saarela 1 1

29 2012-411922 Sodankylä Orajärvi 758-411-28-0 METSÄLUNGELA, määräala M6011 1

30 2012-423965 Rovaniemi Korkalo 698-401-18-159 KAUPPILA, määräalat M601 ja M6022 2

31 2012-426007 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-196-2 SUVANTOLA määräala M6011 2

32 2012-426168 Salla Oulanka 732-413-14-2 Lehtola, M601 1 1

33 2012-406537 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-79-0 JÄNKÄKUMPU 1 2

34 2012-423962 Rovaniemi Korkalo 698-401-33-9 VALTIOMORTTI, M6011 1

35 2012-412297 Pello Turtola 854-407-11-105 PIIPPOLA, M2 1 1

36 2012-422151 Pello Matinlompolo 854-403-8-54 OSTOLA, M601 1 1

37 2012-425246 Rovaniemi Korkalo 698-401-62-55 HAVULA, M601 1 1

38 2011-386189 Utsjoki Kirkonkylä 890-401-3-17 AITTISUVANTO, M6041 1

39 2011-401732 Sodankylä Sattanen 758-416-6-32 ALITEPSA, M601 1 1

40 2012-427473 Inari Törmänen 148-409-18-8 Arola 1 1

41 2012-418836 Sodankylä Orajärvi 758-411-9-34 MÄRSYLÄ 1 1

42 2011-401555 Rovaniemi Korkalo 698-401-51-79 VANHATALO, M6011 1

43 2011-399565 Rovaniemi Muurola 698-406-36-6 MUISTOLA, M601 1 1

44 2012-408124 Kemijärvi Isokylä, Tohmo 320-403-137-5 EEROLA, 320-403-143-5 KEMIJÄRVEN-JOUSILA, 320-414-50-9 TAIPALE3 2

45 2012-405463 Rovaniemi Jaatila 698-403-14-0 HONKAMAA, M601 1 1

46 2012-405611 Rovaniemi Jaatila 698-403-7-44 UUSILINTULA, M6011 1

47 2012-416882 Rovaniemi Kemihaara 698-402-226-25 PÄIVÄRINNE, M6021 1

48 2012-419284 Rovaniemi Kemihaara 698-402-139-10 VANHALAHTELA, M6011 1

49 2012-405852 Rovaniemi Kemihaara 698-402-53-6 JOKELA, M602, 698-402-53-7 JOKELA II, M6012 2

50 2012-415850 Enontekiö Hetta 47-401-31-23 KORTEJÄRVI, M601 1 1
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Liite 2. Perustietoja 50–101.  

 

 
 
 
 

51 2011-388830 Utsjoki Outakoski 890-403-7-64 RIEVSSATROHTU, M6041 1

52 2012-416343 Enontekiö Suonttajärvi 47-406-14-15 MERILINTUJÄRVI, M6021 1

53 2012-418552 Muonio Ylimuonio 498-403-7-11 ANTTILA, M604 1 4

54 2012-407062 Kittilä Kittilä 261-405-51-2 ISOMAA, M603 1 2

55 2011-391646 Rovaniemi Nampa 698-407-226-0 ROPPANE, M601 1 1

56 2012-420867 Pello Juoksenki 854-401-878-15 TILOJEN 23:1-4 MYLLY- JA SAVIPALSTA1 2

57 2011-391959 Inari Akujärvi 148-401-8-56 EINOLA, M601 1 1

58 2011-392049 Tervola Runkaus 845-404-3-232 MÄNTYLÄ I, M601 1 1

59 2011-392271 Tornio Ylivojakkala 851-424-35-74 PERÄKORPI, M602 1 1

60 2011-397198 Tornio Kaakamo 851-413-28-18 RANTAKOIVIKKO II, M6011 1

61 2011-399181 Tornio Aapajoki 851-430-42-0 KESKIMAA 1 1

62 2012-421059 Kemijärvi Isokylä 320-403-216-2 Harjula, M601 1 1

63 2012-413809 Salla Hautajärvi 732-404-41-1 Haapala, 732-404-46-0 Haarala, 732-404-51-2 Välimäki, M601 ja M6022 3

64 2012-405248 Salla Tuohikylä 732-420-31-3 Sortola, M601, 732-420-878-3 Talojen n:ot 1-35 maa-alueet1 2

65 2011-397414 Rovaniemi Kemihaara 698-402-5-23 Kuusikko, M601, M6022 3

66 2011-400946 Pelkosenniemi Aapajärvi 583-401-29-4 PESÄMAA, M601, M6022 2

67 2012-424873 Inari Kirkonkylä 148-402-32-38 Inarinranta, M601 1 1

68 2012-424872 Inari Törmänen 148-409-28-44 Jäkäläkangas 1 1

69 2011-396485 Rovaniemi Kemihaara 698-402-44-9 KIVELÄNVAARA, M601, M602 ja M603, 698-402-45-9 OJALA5 8

70 2011-400951 Kemijärvi Ylikylä 320-415-270-8 METSÄLÄ, M601, 320-415-270-9 RINTALA, M6011 1

71 2012-422523 Rovaniemi Nampa 698-407-55-2 PATESVUOMA I, M6011 1

72 2011-403998 Inari Näätämö 148-406-37-0 VARISNIEMI, M601 1 1

73 2012-405498 Tornio Kaakamo 851-413-10-7 HAKA 1 1

74 2012-418161 Ranua Simojärvi 683-403-5-27 JÄNKÄLÄ, M601 1 1

75 2012-417954 Kolari Kolari 273-401-42-4 KIVI, M601 1 1

76 2012-418338 Rovaniemi Ounasjoki 698-408-29-25 YLI-KUOKSA, M6011 1

77 2012-418394 Ranua Ylimaa 683-404-68-2 Vaveniemi 1 1

78 2012-418405 Posio Kemihaara 614-406-16-11 Posion Lamminmäki, M6021 3

79 2011-400989 Keminmaa Alapaakkola 241-401-22-15 KESKIJUNTTI, M6011 1

80 2012-416525 Tornio Kaakamo 851-413-33-4 VUOSSO, M603 1 2

81 2012-416288 Tornio Arpela 851-412-3-43 LEHTO, M601 1 1

82 2012-412417 Keminmaa Lautiosaari 241-406-80-0 KROMITIE, M601 1 1

83 2012-407053 Ylitornio Alkkula 976-401-2-17 EROLA, M602 1 1

84 2012-417321 Keminmaa Hirmula 241-402-11-28 HYYPIÖ, M601 1 1

85 2012-418969 Ylitornio Kainuunkylä 976-403-7-73 SIIRTOLA, M601 1 1

86 2012-405515 Simo Jokikylä 751-401-19-35 KESKITALO, M601 1 1

87 2012-414974 Simo Maksniemi 751-402-80-10 MÄKIPOSTI II, M601 ja M6022 1

88 2012-412377 Keminmaa Lautiosaari 241-406-70-124 TUOMELA, M6011 1

89 2012-414902 Tornio Karunki 851-431-4-32 Jokitörmä 1 2

90 2011-396282 Keminmaa Lautiosaari, Hirmula, Ilmola241-406-4-70 YLIORAVALA II, 241-406-7-86 ALAJUNES, 241-406-7-125 RANTAJUNES, 241-406-7-128 MÄKIJUNES, M601,3 5

91 2011-397202 Keminmaa Alapaakkola 241-401-98-86 KUJALA, M601 1 1

92 2012-420912 Tornio Kaakamo 851-413-103-0 KOSOLA, M601 1 1

93 2012-417507 Simo Simoniemi 751-404-3-126 UUSIMAA, M602 1 1

94 2012-422164 Tornio Kaakamo 851-413-29-15 KOIVIKKO, M604 1 1

95 2012-419405 Ylitornio Kainuunkylä 976-403-12-18 TYNI 1 1

96 2012-416768 Keminmaa Ilmola 241-403-19-26 ERKKILÄ, M601 1 1

97 2012-410892 Simo Simo 751-403-15-30 RUIKKA, M601, M602, 751-403-16-79 RUIKKALA, M602, M6032 11

98 2012-423563 Posio Mouru 614-409-18-5 KOTILA, M602 2 2

99 2012-425532 Posio Kynsiperä 614-407-79-0 LATVA, M601 1 1

100 2012-424816 Posio Kemihaara 614-406-17-13 ARVOLA, M601 1 1

101 2012-423978 Kittilä Kittilä 261-405-33-75 LEPPÄNEN 1 1
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Liite 3. Työajat, laskutus 1-39.  

 

 
 
 

 

                   TYÖAJAT (h)      LASKUTUS   

Nro Kokonais(h) TpvtYht(kpl) MaastoYht(h) Matkat(h) TuototYht(€) KiintToim(€) 

1 22,75 3,14 12,75 4,00 1541,0 1541,0 

2 20,50 2,83 7,25 2,00 1038,0 1038,0 

3 33,25 4,59 23,00 4,50 1865,2 1779,2 

4 12,25 1,69 2,50 2,50 1020,0 1020,0 

5 16,75 2,31 10,75 2,00 1608,4 1565,4 

6 52,75 7,28 34,50 15,00 1809,4 1766,4 

7 84,25 11,62 22,25 2,00 2914,8 2810,8 

8 46,00 6,34 15,00 1,00 2786,0 2622,0 

9 25,75 3,55 12,75 3,00 1360,6 1317,6 

10 38,50 5,31 5,25 0,50 1340,0 1340,0 

11 24,50 3,38 7,50 3,00 1640,0 1640,0 

12 75,00 10,34 35,50 6,00 3847,4 3596,4 

13 29,75 4,10 19,50 5,50 1639,8 1570,8 

14 24,25 3,34 12,50 1,50 1380,0 1380,0 

15 10,00 1,38 2,25 1,00 910,0 910,0 

16 19,75 2,72 3,00 0,50 980,0 980,0 

17 47,75 6,59 15,25 4,00 980,0 980,0 

18 40,25 5,55 32,00 7,50 1831,0 1788,0 

19 47,75 6,59 5,00 1,50 1920,0 1920,0 

20 66,75 9,21 14,50 4,50 1570,0 1570,0 

21 77,00 10,62 24,50 12,00 2929,0 2903,0 

22 30,00 4,14 13,50 1,00 2090,8 2012,8 

23 20,50 2,83 4,50 1,75 1275,0 1249,0 

24 19,00 2,62 4,25 1,00 1020,0 1020,0 

25 20,25 2,79 4,00 1,00 1075,0 1075,0 

26 37,00 5,10 6,25 2,00 1420,0 1420,0 

27 16,25 2,24 6,75 2,00 1200,0 1200,0 

28 10,50 1,45 3,00 2,00 910,0 910,0 

29 40,50 5,59 16,25 1,00 2498,2 2261,8 

30 33,25 4,59 1,50 0,50 1450,0 1450,0 

31 13,25 1,83 6,75 1,00 980,0 980,0 

32 13,50 1,86 4,25 1,00 980,0 980,0 

33 43,75 6,03 22,00 3,00 3324,6 2709,6 

34 25,75 3,55 11,25 1,75 2740,2 2284,0 

35 28,75 3,97 3,00 0,75 910,0 910,0 

36 12,50 1,72 1,00 1,00 760,0 760,0 

37 23,50 3,24 5,00 1,50 1118,0 1092,0 

38 13,25 1,83 3,50 4,00 980,0 980,0 

39 24,25 3,34 11,75 4,50 2992,8 2828,8 
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Liite 4. Työajat, laskutus 40–82.  

 

 
 
 

40 14,75 2,03 3,00 0,50 980,0 980,0 

41 20,50 2,83 2,00 0,50 1070,0 1070,0 

42 28,00 3,86 1,00 0,75 760,0 760,0 

43 29,75 4,10 4,00 1,00 1070,0 1070,0 

44 49,75 6,86 5,00 1,00 2102,0 2102,0 

45 36,25 5,00 6,00 1,50 1788,8 1788,8 

46 8,75 1,21 2,00 0,75 910,0 910,0 

47 24,25 3,34 6,00 2,50 1020,0 1020,0 

48 15,25 2,10 4,00 1,00 1070,0 1070,0 

49 25,00 3,45 6,00 2,75 1533,0 1490,0 

50 12,50 1,72 2,00 0,25 910,0 910,0 

51 20,75 2,86 2,25 4,50 980,0 980,0 

52 14,75 2,03 3,00 3,00 980,0 980,0 

53 47,75 6,59 16,25 4,50 1940,3 1736,0 

54 37,00 5,10 12,00 3,00 1379,0 1336,0 

55 16,25 2,24 4,25 1,00 1020,0 1020,0 

56 25,00 3,45 3,00 1,00 881,0 881,0 

57 19,75 2,72 5,00 0,50 980,0 980,0 

58 11,25 1,55 4,50 2,25 760,0 760,0 

59 16,75 2,31 7,50 0,50 980,0 980,0 

60 13,75 1,90 4,50 0,50 910,0 910,0 

61 10,75 1,48 2,00 0,50 961,0 961,0 

62 8,50 1,17 1,25 0,50 760,0 760,0 

63 45,50 6,28 20,00 4,00 2956,4 2844,4 

64 15,75 2,17 6,25 1,50 1597,8 1468,8 

65 25,50 3,52 3,00 1,00 1600,0 1600,0 

66 38,00 5,24 10,00 2,00 1840,0 1840,0 

67 16,00 2,21 1,75 1,50 910,0 910,0 

68 12,50 1,72 1,50 0,75 760,0 760,0 

69 77,00 10,62 11,50 2,00 3170,8 3058,8 

70 20,00 2,76 7,25 1,00 961,0 961,0 

71 17,00 2,34 4,00 1,00 980,0 980,0 

72 13,00 1,79 1,50 1,00 910,0 910,0 

73 27,75 3,83 13,25 1,00 1315,2 1315,2 

74 26,25 3,62 14,50 4,00 1474,6 1431,6 

75 11,00 1,52 3,75 2,00 1142,5 1142,5 

76 21,50 2,97 11,25 3,00 2388,4 2125,6 

77 20,00 2,76 9,75 3,00 1443,8 1400,8 

78 49,00 6,76 30,75 4,00 3518,9 3003,0 

79 21,75 3,00 6,00 1,50 1925,0 1778,0 

80 15,25 2,10 5,25 1,00 910,0 910,0 

81 15,00 2,07 4,00 1,00 961,0 961,0 

82 11,25 1,55 2,50 1,50 1071,0 1071,0 
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Liite 5. Työajat, laskutus 83–101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 14,00 1,93 3,50 0,50 760,0 760,0 

84 18,75 2,59 4,25 1,50 1000,0 1000,0 

85 16,50 2,28 5,50 1,50 760,0 760,0 

86 15,00 2,07 3,25 2,00 1075,0 1075,0 

87 17,00 2,34 11,00 2,00 1153,0 1110,0 

88 14,00 1,93 4,00 2,00 760,0 760,0 

89 13,75 1,90 3,50 1,75 1020,0 1020,0 

90 82,00 11,31 58,00 6,00 3676,6 3289,6 

91 31,75 4,38 8,00 1,75 910,0 910,0 

92 34,00 4,69 24,00 2,25 1593,4 1515,4 

93 17,25 2,38 3,50 2,00 910,0 910,0 

94 12,75 1,76 5,00 0,75 910,0 910,0 

95 17,25 2,38 7,00 2,00 1075,0 1075,0 

96 21,25 2,93 9,00 2,00 1401,4 1358,4 

97 82,50 11,38 40,00 7,00 1764,0 1764,0 

98 24,50 3,38 8,50 2,00 1640,0 1640,0 

99 20,50 2,83 6,50 1,00 1200,0 1200,0 

100 17,50 2,41 5,25 1,00 940,0 940,0 

101 16,25 2,24 2,00 1,00 720,0 720,0 
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Liite 6. Kestoaika, rajamitat, rajamerkit 1-39.  

 
Kesto          RAJAMITAT(m) Rakennettuja 

Nro Kestoaika(kk) Yhteensä (m) Käytyä (m) Rajamerkkejä(kpl) 

1 3,1 1804,0 0,0 0 

2 15,0 714,0 0,0 0 

3 11,4 5048,2 398,8 2 

4 5,8 6122,6 0,0 0 

5 8,3 3274,0 337,4 1 

6 18,6 4393,3 433,0 1 

7 15,3 5241,8 634,5 5 

8 13,7 1670,1 640,0 5 

9 13,5 1310,5 146,2 1 

10 8,4 1735,9 0,0 0 

11 3,8 5792,3 0,0 0 

12 16,2 4789,0 1713,4 10 

13 7,5 5576,1 125,8 3 

14 10,0 2822,3 0,0 0 

15 10,6 953,8 0,0 0 

16 9,3 2468,2 0,0 0 

17 11,2 3253,4 0,0 0 

18 7,2 2927,6 584,4 1 

19 4,8 880,8 0,0 0 

20 3,7 3867,4 0,0 0 

21 11,6 8783,3 0,0 3 

22 7,0 1695,7 566,0 3 

23 4,6 666,2 84,5 1 

24 8,0 2756,4 0,0 0 

25 6,8 5305,5 0,0 0 

26 6,6 2965,9 0,0 0 

27 4,7 5403,8 0,0 0 

28 4,2 645,8 0,0 0 

29 9,3 3780,6 720,5 3 

30 4,5 1354,4 0,0 0 

31 3,4 1731,6 0,0 0 

32 3,5 1875,9 0,0 0 

33 11,6 1663,6 1211,1 6 

34 4,5 1685,4 1129,1 4 

35 8,9 151,7 0,0 0 

36 5,4 280,6 0,0 0 

37 3,4 171,6 64,5 2 

38 7,9 1577,6 0,0 0 

39 10,1 2527,9 1382,2 5 
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Liite 7. Kestoaika, rajamitat, rajamerkit 40–80. 

40 2,7 1751,2 0,0 0 

41 7,2 858,7 0,0 0 

42 5,5 357,4 0,0 0 

43 5,1 1278,6 0,0 0 

44 14,4 7972,6 0,0 0 

45 8,5 3239,8 460,2 1 

46 7,7 556,6 0,0 0 

47 4,1 2761,6 0,0 0 

48 3,2 1562,8 0,0 0 

49 10,7 1379,5 0,0 1 

50 4,5 844,9 0,0 0 

51 7,0 1488,7 0,0 0 

52 7,5 983,1 0,0 0 

53 8,4 3609,5 494,2 2 

54 13,2 4862,4 111,6 1 

55 7,0 3294,4 0,0 0 

56 5,5 444,0 0,0 0 

57 7,4 1346,1 0,0 0 

58 5,0 399,8 0,0 0 

59 11,8 1275,3 0,0 0 

60 13,2 1029,8 0,0 0 

61 2,6 55,4 0,0 0 

62 3,5 326,1 0,0 0 

63 6,5 9468,8 993,0 3 

64 9,9 3725,9 135,9 3 

65 7,2 3870,9 0,0 0 

66 12,6 6979,0 0,0 0 

67 3,5 644,2 0,0 0 

68 3,3 354,8 0,0 0 

69 17,1 10859,7 885,8 4 

70 10,5 1457,2 0,0 0 

71 6,7 1367,8 0,0 0 

72 10,0 322,5 0,0 0 

73 11,2 1449,7 118,9 0 

74 8,6 1276,5 116,9 1 

75 3,0 1787,6 0,0 0 

76 7,1 967,7 967,7 3 

77 7,3 2421,7 126,0 1 

78 6,2 1448,1 789,4 7 

79 9,7 1217,2 509,5 5 

80 3,5 1489,7 0,0 0 
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Liite 8. Kestoaika, rajamitat, rajamerkit 81–101. 

81 3,6 546,9 0,0 0 

82 5,0 68,4 0,0 0 

83 6,3 711,6 0,0 0 

84 6,1 814,4 0,0 0 

85 5,3 294,4 0,0 0 

86 7,7 3817,2 0,0 0 

87 5,4 844,8 519,8 1 

88 5,1 170,3 0,0 0 

89 7,5 2746,0 0,0 0 

90 14,0 8437,1 681,8 9 

91 14,0 1094,9 0,0 0 

92 5,6 980,5 167,9 7 

93 6,6 987,9 0,0 0 

94 4,6 972,4 0,0 0 

95 5,0 7594,3 0,0 0 

96 7,2 2774,7 198,0 1 

97 9,7 9904,6 0,0 0 

98 3,8 5631,2 0,0 0 

99 1,1 4182,2 0,0 0 

100 2,8 209,4 0,0 0 

101 3,7 125,1 0,0 0 
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Liite 9. Maksutaulukko 2.  

Taulukko 2 

Lohkomisen kiinteistönmuodostusmaksut 

Sopimukseen perustuvan tilusvaihdon tilusvaihtomaksut 

Lohkomisessa lohko-

kiinteistön tai saajakiin-

teistöön siirrettyjen alu-

eiden pinta-ala enintään 

ha.Sopimukseen perus-

tuvassa tilusvaihdossa 

vaihdettujen alueiden 

pinta-ala yhteensä enin-

tään ha. 

Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu 

jokaiselta lohkokiinteistöltä ja saajakiin-

teistöltä, kun toimituksessa on muodostettu 

taulukoissa 2–4 tarkoitetuilla lohkomisilla 

yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) mu-

kainen määrä kiinteistöjä; tai sopimukseen 

perustuvassa tilusvaihdossa tilusvaihto-

maksu jokaisesta kahden kiinteistön kesken 

tehdystä tilusvaihdosta tai useamman sa-

mojen kiinteistöjen kesken tehdystä tilus-

vaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) maksusa-

rakkeen a) mukaan 

 

a) yksi tai kaksi uutta kiinteistöä tai sopi-

mukseen perustuva tilusvaihto  

b) kolme 

tai neljä 

uutta kiin-

teistöä 

c) viisi tai 

useampi 

uusi kiin-

teistö 

0,1 500 € 350 € 300 € 

1  570 € 400 € 330 € 

5  760 € 630 € 530 € 

20 1100 € 840 € 710 € 

60 1680 € 1300 € 1100 € 

100 1940 € 1670 € 1670 € 

200 3100 € 3000 € 3000 € 

300 4200 € 4200 € 4200 € 

400 5300 € 5300 € 5300 € 

500 6400 € 6400 € 6400 € 

Kukin seuraava alkava 

100 ha 
1000 € 1000 € 1000 € 

Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoi-

mitusmaksuun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueis-

ta, korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodos-

tusmaksua 10 prosenttia kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saa-

jakiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuo-

dostusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanot-

tu emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 19 §:ssä 

tarkoitettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.  

 
 
 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961189
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Liite 10. Maksutaulukko 3.  

Taulukko 3  

Lohkominen ja sopimukseen perustuva tilusvaihto, kun maksuvelvollinen on avannut rajalinjat ja 

pyykittänyt rajat ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille asetettujen vaatimusten mukaisesti ko-

konaisuudessaan hyväksyttävästi. 

Lohkomisessa lohkokiin-

teistön tai saajakiinteistöön 

siirrettyjen alueiden pinta-

ala enintään 

ha.Sopimukseen perustu-

vassa tilusvaihdossa vaih-

dettujen alueiden pinta-ala 

yhteensä enintään ha. 

Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokai-

selta lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä, kun 

toimituksessa on muodostettu taulukoissa 2–4 

tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarak-

keen a), b) tai c) mukainen määrä kiinteistöjä; tai 

sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilus-

vaihtomaksu jokaisesta kahden kiinteistön kes-

ken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samo-

jen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta 

(ns. ketjutilusvaihto) maksusarakkeen a) mukaan 

 

a) yksi tai kaksi uutta kiinteistöä tai sopimuk-

seen perustuva tilusvaihto 

b) kolme 

tai neljä 

uutta kiin-

teistöä 

c) viisi tai 

useampi 

uusi kiin-

teistö 

0,1 390 € 270 € 230 € 

1  440 € 320 € 290 € 

5  590 € 440 € 380 € 

20 770 € 570 € 500 € 

60 1000 € 880 € 790 € 

100 1250 € 1200 € 1200 € 

200 1800 € 1600 € 1600 € 

300 2200 € 2200 € 2200 € 

400 2700 € 2700 € 2700 € 

500 3300 € 3300 € 3300 € 

Kukin seuraava alkava 100 

ha 
400 € 400 € 400 € 

Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maanmittaus-

toimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomaksu voidaan 

määrätä taulukon 3 perusteella sillä edellytyksellä, että täydennystyö on vähäinen ja se voidaan tehdä 

maastomittaustöiden yhteydessä. 

Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimitusmak-

suun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, korotetaan tällai-

sen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia kuta-

kin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saajakiinteistöön, korotetaan saajakiinteis-

tön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja 

lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodosta-

misasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä. 

 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Liite 11. Maksutaulukko 4.  

Taulukko 4 

Ilman maastotöitä tehty lohkominen tai sopimukseen perustuva tilusvaihto sekä lohkominen tai sopi-

mukseen perustuva tilusvaihto, joissa maksuvelvollinen on suorittanut kaikki toimituksen vaatimat 

maastotyöt ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille asetettujen vaatimusten mukaisesti kokonai-

suudessaan hyväksyttävästi. 

Lohkomisessa lohkokiin-

teistön tai saajakiinteistöön 

siirrettyjen alueiden pinta-

ala enintään 

ha.Sopimukseen perustu-

vassa tilusvaihdossa vaih-

dettujen alueiden pinta-ala 

yhteensä enintään ha. 

Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokai-

selta lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä, kun 

toimituksessa on muodostettu taulukoissa 2–4 

tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarak-

keen a), b) tai c) mukainen määrä kiinteistöjä; tai 

sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilus-

vaihtomaksu jokaisesta kahden kiinteistön kesken 

tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samojen 

kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. 

ketjutilusvaihto) maksusarakkeen a) mukaan 

 

a) yksi tai kaksi uutta kiinteistöä tai sopimukseen 

perustuva tilusvaihto  

b) kolme 

tai neljä 

uutta kiin-

teistöä 

c) viisi tai 

useampi 

uusi kiin-

teistö 

0,1 310 € 220 € 190 € 

1  350 € 240 € 220 € 

5  500 € 330 € 280 € 

20 560 € 390 € 350 € 

60 600 € 500 € 480 € 

100 650 € 610 € 590 € 

200 770 € 750 € 750 € 

300 880 € 880 € 880 € 

400 990 € 990 € 990 € 

500 1100 € 1100 € 1100 € 

Kukin seuraava alkava 

100 ha 
100 € 100 € 100 € 

Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maanmittaus-

toimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomaksu voidaan 

määrätä taulukon 4 perusteella. Edellytyksenä on tällöin, että täydennystyöstä maanmittaustoimistolle 

aiheutuvat työaika- ja muut kustannukset ovat vähäisiä verrattuna niihin kustannuksiin, joita maanmit-

taustoimistolle olisi aiheutunut siinä tapauksessa, että kyseinen työ olisi tullut kokonaan sen suoritet-

tavaksi. 

Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimitusmak-

suun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, korotetaan tällai-

sen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia kuta-

kin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saajakiinteistöön, korotetaan saajakiinteis-

tön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja 

lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodosta-

misasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä. 

Vesipinta-alan vaikutus kiinteistönmuodostusmaksun ja tilusvaihtomaksun määräämisessä: 

Jos lohkokiinteistöön tai saajakiinteistöön siirrettyihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja lohkominen 

suoritetaan ilman maastotöitä, vähennetään edellä olevan taulukon mukaisen kiinteistönmuodostus-

maksun määrästä 30 prosenttia. Vesialueella voi olla vähäisiä luotoja ja kareja tai vähäistä maa-
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aluetta. Sama korjaus tehdään tilusvaihtomaksua määrättäessä, jos sopimukseen perustuvassa tilus-

vaihdossa vaihdettuihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja tilusvaihto suoritetaan ilman maastotöitä. 

 


