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TONTTIJAKO JA LASKENTAPALVELU

Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on maankäytön 
järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako 
on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai 
kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Helsingissä määrätään asemakaavoissa 
poikkeuksetta tonttijaot laadittavaksi erillisinä sitovina tonttijakoina.

Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja 
maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta 
tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Erillisen tonttijaon laatii kiinteistöinsinööri tai maanmittausteknikko ja hyväksyy 
kaupungingeodeetti. Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen 
rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja 
haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun 
käyttämiseen.

Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä 
huomiota maanomistusoloihin.

Sitovan tonttijaon muuttamiseen voidaan ryhtyä, jos sen havaitaan edistävän korttelin tai sen 
osan tarkoituksenmukaista järjestämistä, kun: 
 1) tonttijako ei sopeudu asemakaavaan tai vallitseviin maanomistusoloihin tai jos se on 
 muutoin sopimaton; taikka 
 2) niiden tonttien omistajat, joita muutos koskee, ovat siitä yksimieliset.

Vähäisten tarkistusten tekemisestä säädetään kiinteistönmuodostamislaissa. 
Tontin tai sen osan omistajalla on oikeus tehdä kunnalle esitys tonttijaon muuttamisesta. 

Sitovan tonttijaon muuttamiseen (esim. tontin jakamiseen) vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Koelaskennoilla osoitetaan eri vaihtoehtoja, joilla tontti voidaan jakaa.

Koelaskenta on yksiselitteinen karttapiirros (luonnos tonttijaoksi), jota voi käyttää esim. 
myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnönjaossa, jako- tai rasitesopimuksen 
liitekarttana.

Lisätietoja tonttijakoasioista ja laskentapalveluista saa kaupunkimittausosaston 
laskentajaoksesta:
 
mittausteknikko Ari Lagerstedt  puh. 310 31875 
mittausteknikko Timo Tutti puh. 310 31874
mittausteknikko Leena Mertanen  puh. 310 31959 
mittausteknikko Aimo Peltola puh. 310 31933


