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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jakolain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan jakolakia muutettavaksi 
siten, että erillisten yhteisten alueiden, kuten 
soran, saven ja muiden maa-ainesten ottopaikko
jen, lastaus- ja laituripaikkojen sekä venevalka
mapaikkojen jakaminen voitaisiin suorittaa ny
kyistä tarkoituksenmukaisemmin. Pääperiaattee
na säilyisi edelleen se, että osakkaalla on oikeus 
jaolla erotuttaa osuutensa yhteisestä alueesta. 
Jaossa noudatettaisiin samantapaista menettelyä 
kuin yhteisen vesijätän jaossa. Jaon yhteydessä 
voitaisiin suorittaa tilusvaihtoja ja ottaa vähäises
sä määrin jakoon yhteisen alueen ulkopuolisia 
tiluksia. Erillisen yhteisen alueen jako voitaisiin 
suorittaa myös siten, että yhteinen alue alueellisi
na osina liitettäisiin siihen rajoittuvien kiinteistö
jen tai yhteismetsän tiluksiin täyttä korvausta 
vastaan. Jos osuuden erottamista jaon avulla ei 
voitaisi toteuttaa, yhteisen alueen osakkaalla olisi 
oikeus vaatia osakaskuntaa Junastamaan tarpeet
tomaksi tullut osuus. 

Edelleen jakolakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset siitä, että kiinteistön omistaja tai 

yhteismetsän osakaskunta voisi lunastaa tietyin 
edellytyksin sellaisen erillisen yhteisen alueen, 
joka rajoittuu kiinteistön tai yhteismetsän tiluk
siin. Nämä säännökset vastaisivat jakolaissa ny
kyisin olevia vesijätän lunastamista koskevia sään
nöksiä. 

Vanhimmissa maanmittaustoimituksissa on 
voitu jättää jaon ulkopuolelle tai erottaa jaossa 
sellainen alue, joka on tarkoitettu jakokunnan 
käyttöä laajempaan yleisluonteiseen käyttöön. 
Tällaisen alueen omistusta mahdollisesti koske
van epätietoisuuden poistamiseksi jakolakiin eh
dotetaan lisättäväksi säännökset siitä, että jaon 
täydentämistoimituksessa voitaisiin määrätyin pe
rustein selvittää ja ratkaista kyseisen alueen omis
tusoikeus sekä muodostaa alue tarpeen vaatiessa 
kiinteistöksi. Tätä tarkoittavan toimituksen 
maanmittauskonttori voisi myös viran puolesta 
määrätä suoritettavaksi. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan vOimaan 
vuoden 1987 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet ja keinot 

Tiettyjä erityisiä tarpeita varten on jo 1700-
luvulta lähtien jakotoimituksissa jätetty tai ero
tettu erilaisia alueita tilojen yhteisiksi. Nämä 
alueet ovat jakolain mukaan erillisiä yhteisiä 
alueita. Tällaisia yhteisiä alueita on voitu jättää 
päältäpäin koko jakokunnan yhteisiin tarpeisiin, 
kuten venevalkamiksi, lastauspaikoiksi, laituri
alueiksi ja kalastusta varten tarpeellisiksi maa
alueiksi. Hiekan, saven ja muiden maa-ainesten 
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ottopaikkoja erotettiin puolestaan vain joidenkin 
jakokuntaan kuuluvien tilojen yhteisiksi. Vähäi
siä saaria ja luotoja on jätetty jakokunnan osakas
tilojen yhteisiksi siten, ettei niitä vähäisen arvon 
vuoksi ole ensinkään otettu huomioon jakotoimi
tuksessa. Pinta-alaltaan edellä tarkoitetut yhteiset 
alueet ovat yleensä varsin vähäisiä. 

Vanhimmissa maanmittaustoimituksissa on 
voitu jättää jaon ulkopuolelle tai erottaa myös 
sellaisia alueita, jotka on tarkoitettu jakokunnan 
käyttöä laajempaan yleisluonteiseen käyttöön. 
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Nämä alueet siirtyivät jakokunnan omistuksesta 
sille oikeushenkilölle, jonka tuli huolehtia alueen 
käyttöön liittyvän yleisen tarpeen tyydyttämises
tä. Tällaisia alueita ovat muun muassa eräät 
kirkon ja hautausmaiden alueet, makasiinialueet, 
koulualueet, köyhäinhuoneen tontit, vankihuo
neen paikat, käräjäpaikat, sotaväen harjoitusken
tät ja kanava-alueet. Edellä tarkoitetuista yleisistä 
tarpeista huolehtiminen on voinut kuulua esi
merkiksi valtiolle, seurakunnalle tai kunnalle. 
Huolehtimisvastuun siirtyessä on tarvetta varten 
varatun alueen omistusoikeuden katsottu siirty
neen sille, joka ryhtyi huolehtimaan alueeseen 
liittyvästä yleisestä tarpeesta. 

Yleiseen tarpeeseen erotettujen alueiden käsit
tely vanhoissa maanmittaustoimituksissa on ollut 
hyvin epäyhtenäistä. Eräissä isojaoissa kyseisten 
alueiden erottamisesta on tehty merkintä ainoas
taan toimituskartalle. Toisinaan on erottamisesta 
lisäksi tehty merkintä jakokirjaan tai muuhun 
toimitusasiakirjaan. Myös käytetyt merkinnät 
vaihtelivat eri alueilla. Toimitusasiakirjoihin alue 
on saatettu merkitä erotetuksi jakokunnan yhtei
seksi alueeksi siinäkin tapauksessa, että alue oli 
tarkoitettu yleiseen tarpeeseen käytettäväksi ja 
jätetty päältäpäin pois jakokunnalle tulevista ti
luksista. Toimituskartassa tai asiakirjoissa on 
eräissä tapauksissa merkintä siitä, kenen tarpei
siin alue erotettiin, mutta useimmiten on merkit
ty vain ne käyttötarkoitukset, joita varten erotta
minen tapahtui. 

Jakokunnan osakkaiden tarpeita varten muo
dostetut erilliset yhteiset alueet ovat olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi monessa tapauksessa jääneet 
käyttämättömiksi. Varsin tavallista on, että erilli
sen yhteisen alueen hallinto on järjestämättä. 
Tilojen osittamisten seurauksena yhteisomistus 
on monesti jakaantunut niin monen tilan kes
ken, etteivät omistussuhteet ole enää selvillä. 
Kun omistuksen selvittämisen ja alueen jakami
sen kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi 
alueen arvoon nähden, on jaon toimittaminen ja 
alueen käytön uudelleen järjestäminen jäänyt 
toteuttamatta, vaikka alueella ei olisi enää käyt
töä osakkaiden tarpeisiin. Kun erillisistä yhteisis
tä alueista arviolta vain noin 20-30 prosenttia 
on merkitty maarekisteriin, on yhteisen alueen 
olemassaolon selvittäminen usein varsin vaikeaa. 

Yleisluonteiseen käyttöön maanmittaustoimi
tuksessa jätetyt tai erotetut alueet ovat nekin 
suurelta osin maarekisteriin merkitsemättä. Olo
suhteiden muututtua on syntynyt tilanteita, jol
loin ei enää ilman erityisen selvityksen tekemistä 
tiedetä, kenen omistukseen yleisluonteiseen käyt-

töön tarkoitettu alue kuuluu vai onko alue mah
dollisesti katsottava jakokunnan omistamaksi yh
teiseksi alueeksi. Niissä tapauksissa, joissa tällai
nen yleisluonteiseen käyttöön tarkoitettu alue on 
ollut vähäinen, on alue olosuhteiden muututtua 
saattanut jäädä käyttämättömäksi ja vaille hal
tijaa. 

Edellä mainittujen erillisten yhteisten alueiden 
ja yleisluonteiseen käyttöön erotettujen ja jätetty
jen alueiden rekisteröintiä koskevat puutteelli
suudet ja omistusoikeutta koskevat epäselvyydet 
aiheuttavat sekaannusta kiinteistöjärjestelmässä. 
Vaikka kyseiset alueet ovat useasti varsin vähäisiä, 
ne sijaintinsa vuoksi voivat aiheuttaa haittaa 
viereisten tilusten käytölle. Alueen omistusta 
koskevien epäselvyyksien vuoksi oikeustoimien 
tekeminen esimerkiksi alueen liittämiseksi vierei
siin tiluksiin tai alueen käytön järjestämiseksi 
muutoin on useasti varsin vaikeaa. 

Erillisten yhteisten alueiden osalta on lakieh
dotuksessa periaatteena se, että yhteisen alueen 
osakas on oikeutettu saamaan osuutensa siitä 
jaolla erotetuksi. Olosuhteiden muuttumisen 
vuoksi syntyy monesti tilanteita, joissa yhteinen 
alue on edelleen tarpeellinen osalle sen osakkais
ta, kun taas osalle osakkaista alueesta ei ole 
mitään hyötyä. Tämän vuoksi jakolain säännöksiä 
ehdotetaan muutettaviksi siten, että osakkaalle 
tarpeettomaksi käynyt osuus voitaisiin määrätä 
sellaisten osakkaiden lunastettavaksi, jotka edel
leen tarvitsevat aluetta käyttöönsä, jollei alueen 
jakaminen ole mahdollista. Jakamista koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että 
jaossa tilussijoitus voitaisiin suunnitella nykyistä 
paremmin vastaamaan vallitsevia olosuhteita ja 
että toimitusmenettelyn yksinkertaistumisen 
kautta toimituskustannukset alenisivat nykyises
tään. 

Jakolakiin ehdotetaan lisättäväksi myös sään
nökset siitä, että kiinteistön omistaja tai yhteis
metsän osakaskunta voisi lunastaa sellaisen erilli
sen yhteisen alueen, joka rajoittuu kiinteistön tai 
yhteismetsän tiluksiin, jos tällainen alue huomat
tavasti vaikeuttaa kiinteistön tai yhteismetsän 
tilusten käyttöä tahi jos yhteistä aluetta voitaisiin 
käyttää tarkoituksenmukaisesti vain sanottujen 
tilusten yhteydessä. 

Yleiseen tarpeeseen erotettujen tai jätettyjen 
alueiden omistusoikeutta koskevien epäselvyyk
sien ratkaisemiseksi jakolakiin ehdotetaan lisättä
väksi säännökset siitä, kenelle alueen omistusoi
keus kuuluu. Ehdotetut säännökset vastaavat ny
kyisen oikeuskäytännön mukaista käsitystä siitä, 
ketä kussakin yksittäistapauksessa olisi pidettävä 
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alueen oikeana ornistajana. Kysymys omistusoi
keudesta ratkaistaisiin jaon täydentärnistoirnituk
sessa, jossa alue myös muodostettaisiin kiinteis
töksi tai yhteiseksi alueeksi. 

2. Nykyinen tilanne ja astan 
valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö sekä muutostar
ve 

Jakolain mukaan erillisen yhteisen alueen osa
kas on oikeutettu saarnaan osuutensa siitä jaolla 
erotetuksi, jos se voi tapahtua kenellekään hait
taa tuottamatta eikä alueen arvo jaon kautta 
sanottavasti vähene. Tällaisen jakotoimituksen 
yhteydessä voidaan suorittaa pakollinen tilusvaih
to, mikäli tilusvaihdon edellytykset muutoin ovat 
olemassa, sekä tilojen omistajien sopimuksesta 
siirtää tilalle kuuluva osuus toiseen tilaan joko 
kokonaan tai osaksi. Samoin tilojen omistajien 
sopimuksesta voidaan tilalle yhteisen alueen jaos
sa tuleva vähäinen erillinen alue siirtää toiseen 
tilaan, milloin luovuttava tila ei voisi käyttää 
tällaista aluetta tarkoitustaan vastaavalla tavalla. 
Sen sijaan jakolakiin ei sisälly säännöksiä sellaisen 
tapauksen varalta, että jollekin osakkaalle osuus 
yhteiseen alueeseen on käynyt tarpeettomaksi, 
mutta osuutta ei voida erottaa sen vuoksi, että 
erottamisesta aiheutuisi toisille osakkaille haittaa. 
Jakolakiin ei sisälly myöskään sellaisia säännöksiä, 
jotka rnahdollistaisivat erillisen yhteisen alueen 
jakamisen siten, että alue siirrettäisiin osina vie
reisten rekisteriyksikköjen tiluksiin täyttä kor
vausta vastaan. 

Erilliset yhteiset alueet ovat yleensä pieniä ja 
arvoltaan vähäisiä, joten kullekin osakkaalle 
osuuden perusteella tuleva alue on tällöin käyttö
arvoltaan lähes olematon. Tämän vuoksi alueen 
jakamista haetaan vain harvoin, vaikka alue olisi 
jäänyt täysin käyttärnättörnäksi. Kyseisten aluei
den omistuksen selvittämistä ja jakamista vai
keuttaa lisäksi myös se seikka, että jaosta osak
kaan maksettavaksi tulevat jakokustannukset voi
vat ylittää huomattavastikin osakkaan jaossa saa
rnan alueen arvon. 

Jotta yhteisen alueen omistussuhteet voitaisiin 
muuttaa alueen nykyistä käyttötarvetta vastaavak
si ja jotta käyttärnättörniksi jääneet yhteiset 
alueet voitaisiin jakaa niin, että jaon lopputulos 
olisi tarkoituksenmukainen, ehdotetaan jakolain 
6 luvun säännöksiä erillisen yhteisen alueen jaka
misesta tarkistettaviksi. Tarkoituksena on, että 

osakkaille tarpeellinen yhteinen alue säilyy edel
leen yhteisenä, mutta sellainen osuus, joka ei ole 
osakaskiinteistön käytölle enää tarpeen, joko ero
tetaan yhteisestä alueesta jakamalla tai määrätään 
toisten osakkaiden lunastettavaksi. Tarkoituksena 
on myös tehdä mahdolliseksi erillisen yhteisen 
alueen lunastaminen samalla tavoin kuin yhtei
nen vesijättöalue voidaan lunastaa jaossa. Lunas
tamismenettely jaossa olisi toissijainen ja tulisi 
koskemaan vain sellaisia tilanteita, joissa perin
teistä jakomenettelyä käyttäen ei päästäisi tilus
sijoituksen kannalta tyydyttävään lopputulok
seen. 

Erillinen yhteinen alue saattaa sijaita siten, 
että se haittaa huomattavasti viereisten tilusten 
käyttöä. Haitta voidaan poistaa eräissä tapauksis
sa toimittamalla tilusvaihto. Jos viereisen kiinteis
tön omistaja on yhteisen alueen osakas, voi 
haitan poistaminen olla mahdollista yhteisen 
alueen jaon avulla. Muissa kuin edellä mainituis
sa tapauksissa viereisen alueen omistajalla ei ole 
mahdollisuutta saada vireille sellaista toimitusta, 
jolla haitta voitaisiin poistaa. Edellä tarkoitetun 
haitan poistamiseksi lakiin ehdotetaan lisättäviksi 
säännökset erillisen yhteisen alueen lunastarnises
ta ja siirtämisestä viereiseen kiinteistöön tai yh
teismetsään. 

Olosuhteet ovat voineet muuttua niin, että 
yhteistä aluetta voidaan tarkoituksenmukaisesti 
käyttää vain viereisten tilusten yhteydessä. Esi
merkiksi vähäinen maa-aineksen ottopaikka, jota 
ei enää käytetä tarkoitukseensa, voi olla laadul
taan ja sijainniltaan sellainen, että se soveltuu 
vastaisuudessa käytettäväksi vain viereisen alueen 
lisäalueena. Kun osakkailla ei useinkaan ole mie
lenkiintoa tällaisten vähäisten alueiden jakami
seen, jäävät alueet käyttärnättörniksi ja hoitamat
torniksi. Tämän vuoksi on tarpeellista, että vie
reisen kiinteistön omistajalle tai yhteismetsän 
osakaskunnalle annetaan mahdollisuus lunastaa 
sellainen yhteinen alue, jota voidaan käyttää 
tarkoituksenmukaisesti vain viereisten tilusten 
yhteydessä. Säännökset vastaisivat niitä säännök
siä, jotka koskevat yhteisen vesijätön lunastamista 
ja siirtämistä viereisen tilan tai yhteismetsän 
tiluksiin. 

Jakokunnan käyttöä laajempaan yleisluontei
seen käyttöön jaossa jätettyjen ja erotettujen 
alueiden osalta ei jakolaissa ole nimenomaisia 
säännöksiä. Eräissä tapauksissa tällaisia alueita 
koskevia epäselvyyksiä on pyritty selvittämään 
lohkomisen, palstatilan erottamisen tai pakkolu
nastuksen avulla. Näihin toirnituksiin liittyvänä 
on saatettu ratkaista myös alueen omistusoikeutta 
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koskeva riita-asia toimitusmenettelyn yhteydessä. 
Tällaisten alueiden ulottuvuutta koskevat epäsel
vyydet on pyritty selvittämään rajankäynti-, kat
selmus-, kartoitus-, paalutus- tai pyykitystoimi
tuksessa tahi jaon täydentämistoimituksessa. Mai
nittuja toimituksia ei kuitenkaan ole tarkoitettu 
puheena olevia alueita koskevien epäselvyyksien 
selvittämiseen. Asian kaikinpuolinen selvittämi
nen vaatisi monesti useamman eri toimituksen 
suorittamisen samalla kertaa, minkä vuoksi asian 
selvittäminen kestää kauan ja vaatii kustannuk
sia. Milloin omistusoikeusriita on tullut vireille 
maanmittaustoimituksesta erillään, kuuluu lain 
mukaan asian ratkaiseminen yleiselle tuomio
istuimelle. Kun ratkaisun perustana ovat oleelli
silta osin vanhat maanmittausasiakirjat ja kun 
alueen omistusoikeutta koskevan ratkaisun lisäksi 
asian selvittäminen useasti vaatii rajojen käymistä 
ja nautintarajojen selvittämistä sekä alueen muo
dostamista kiinteistöksi, ei myöskään alioikeus 
sovellu hyvin tällaisiin yleisluonteisiin tarkoituk
siin jaossa jätettyjä tai erotettuja alueita koske
vien omistusoikeusriitojen ja epäselvyyksien rat
kaisupaikaksi. Tämän vuoksi jakolakiin ehdote
taan lisättäväksi säännökset tällaisen yleisluontei
seen käyttöön jaossa jätetyn tai erotetun alueen 
kiinteistöksi muodostamisesta ja sen omistus
oikeuden ratkaisemisesta jaon täydentämistoimi
tuksessa. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole ni
menomaisia säännöksiä siitä, minkä perusteiden 
mukaan puheena olevien alueiden omistusoi
keutta koskevat epäselvyydet tulee ratkaista. Oi
keuskäytännössä on omistajaksi katsottu se, joka 
aluetta yleisluonteiseen tarkoitukseen jätettäessä 
tai erotettaessa on tullut alueen omistajaksi tahi 
joka johtaa omistusoikeutensa tällaiselta alkupe
räiseltä omistajalta. Omistusoikeus on voinut 
siirtyä joko nimenomaisen luovutuksen kautta 
tahi sen perusteella, että yleisestä tarpeesta huo
lehtiminen on siirtynyt toisen viranomaisen teh
täväksi. Sellaisten tilanteiden varalta, ettei 
alueelle voitaisi osoittaa omistajaa, ehdotetaan 
säädettäväksi, että omistaja on kunta. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

Vuonna 1970 asetettu kiinteistörekisteritoimi
kunta on vuonna 1975 valmistuneessa osamietin
nössään IV (komiteanmietintö 1975: 105) tehnyt 
ehdotukset lainsäädännöksi eräiden yhteisten 
alueiden lakkaamisesta sekä eräiden kiinteistöjao
tuksen suhteen epäselvien alueiden rekisteröimi-

sestä. Toimikunnan ehdotukset eivät kuitenkaan 
johtaneet näiltä osin lainsäädännöllisiin toimen
piteisiin. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 
1981 työryhmän, jonka tehtävä oli muun muassa 
tarkistaa kiinteistörekisteritoimikunnan osamie
tinnössään IV tekemät ehdotukset. Työryhmän 
laatima ehdotus valmistui 18 päivänä marraskuu
ta 1983. Oheinen esitys rakentuu kiinteistörekis
terityöryhmän ehdotuksen pohjalle. 

2.3. Lausunnonantajat 

Kiinteistörekisterityöryhmän mtetmnosta, jo
hon sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi edus
kunnalle laiksi jakolain muuttamisesta, ovat an
taneet lausuntonsa oikeusministeriö, sisäasiain
mmtsteno, valtiovarainministeriö, ympäristö
ministeriö, maanmittaushallitus, metsähallitus, 
maanmittauskonttorit, Suomen Kaupunkiliitto, 
Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kom
munförbund sekä Maanmittausinsinöörien liitto. 

Lausunnoissa on poikkeuksetta pidetty esitetty
jä jakolain muutoksia oikeansuuntaisina ja kiin
teistöjärjestelmää selkeyttävinä. Useat lausunnon
antajat ovat esittäneet, että ehdotetut muutokset 
tulee toteuttaa mahdollisimman pian. Annetuis
sa lausunnoissa esitetyt yksityiskohtia koskevat 
huomautukset on mahdollisuuksien mukaan py
ritty ottamaan huomioon esitystä lopulliseen 
muotoon saatettassa. 

3. Esityksen taloudelliset ja 
organisa toriset vaikutukset 

Ehdotetuista säännöksistä aiheutuvat tehtävät 
suoritettatsun maanmittaushallinnon toimesta 
nykyisen organisaation puitteissa muihin maan
mittaustoimituksiin verrattavina toimituksina. 
Näin ollen esityksellä ei ole organisatorisia vaiku
tuksia. Toimituksista aiheutuvat kustannukset 
tulisivat asianosaisten maksettavaksi. Kuitenkin 
siinä tapauksessa, että maanmittauskonttori viran 
puolesta määräisi sellaisen jaon täydentämisen 
suoritettavaksi, jota rekisterilaitoksen ja kiinteis
töjärjestelmän selvyys edellyttää, jäisivät toimi
tuskustannukset valtion maksettaviksi. Ehdotus 
on tältä osin yhdenmukainen vastaavanlaista toi
mitusta nykyisin koskevien säännösten kanssa. 
Tästä valtiolle aiheutuvat kustannukset voidaan 
arvioida vähäisiksi ja satunnaisiksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen peruste! u t 

40 §. Pykälässä on nykyisin säädetty, että 6 
luvun erillisen yhteisen alueen jakoa koskevia 
säännöksiä sovelletaan sellaisiin yhteisiin aluei
siin, joiden jaosta ei ole säädetty jakolain 1-5 
luvussa, ei kuitenkaan yhteiseen koskeen. Pykä
län mukaan erillisen yhteisen alueen jaossa nou
datetaan soveltuvin osin isojaosta voimassa olevia 
säännöksiä taikka, jos erillinen yhteinen alue on 
erotettu yhteiseksi muussa jaossa, asianomaista 
jakoa koskevia säännöksiä. Pykälässä ovat myös 
säännökset erillisen yhteisen alueen jaon toimit
tamisen edellytyksistä. 

Kun tarkoituksena on, että luvun myöhempiin 
pykäliin otetaan erillisen yhteisen alueen jaon 
aineellista suorittamista koskevia tarkempia sään
nöksiä, ehdotetaan pykälää muutettavaksi siten, 
että se sisältäisi ainoastaan 6 luvun soveltamisalaa 
koskevan säännöksen. Luvun soveltamisala säilyisi 
samana kuin nykyisessä laissa. Siten erillisen 
yhteisen alueen jakoa koskevia säännöksiä ei 
sovellettaisi yhteiseen vesialueeseen ja vesijät
töön, yhteiseen koskeen eikä myöskään yhteis
metsälain ( 48 5169) mukaiseen yhteismetsään. 

41 §. Voimassa olevassa pykälässä on säädetty 
siitä, ettei erillisen yhteisen alueen jakoa koskevia 
säännöksiä sovelleta yhteismetsälain mukaiseen 
yhteismetsään. Säännös ehdotetaan poistettavak
si, koska asiaa koskeva säännös sisältyy ehdotuk
sen mukaan 40 §:ään. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännökset 
erillisen yhteisen alueen jaon edellytyksistä. Voi
massa olevan lain mukaan erillisen yhteisen 
alueen osakas on oikeutettu saamaan osuutensa 
siitä jaolla erotetuksi, jos se voi tapahtua kenelle
kään haittaa tuottamatta eikä alueen arvo jaon 
kautta sanottavasti vähene. 

Voimassa olevan pykälän eräänä lähtökohtana 
on, että yhteisen alueen omistussuhteiden järjes
tämistä tulee harkita alueen osakkaiden kannalta. 
Yhteistä aluetta ei tule säilyttää yhteisenä, ellei
vät osakkaat tätä halua. Toisaalta sellaisten osak
kaiden käyttömahdollisuus yhteiseen alueeseen, 
jotka tarvitsevat aluetta edelleen, on alueen jaon 
yhteydessä turvattava. Tämän vuoksi yhteisen 
alueen jakamiselle on tarpeen edelleen asettaa 

rajoituksia. Pykälässä ehdotetaankin säädettäväk
si, että osakas saisi osuutensa jaolla erotetuksi 
vain, jos se voi tapahtua kenellekään osakkaalle 
sanottavaa haittaa tuottamatta. Alueen arvon 
vähenemisellä ei olisi merkitystä jakamisen edel
lytyksenä. 

Toisaalta osakkaalla, jonka omistaman kiinteis
tön käytölle osuus yhteiseen alueeseen ei ole enää 
tarpeen, tulee olla mahdollisuus päästä eroon 
yhteisomistuksesta joko alueen jaon avulla tai 
muulla tavoin. Olosuhteet ovat voineet muuttua 
siten, että yhteinen alue on tarpeen vain osalle 
sen osakkaista. Niinpä yhteinen vedenottopaikka 
on usein tarpeeton kiinteistölle, jolla on oma 
kaivo tai joka on liitetty yleiseen vesijohtoverkos
toon. Samoin yhteinen venevalkama on usein 
tarpeeton sellaiselle loma-asunnon rakennuspai
kalle, jolla on oma ranta-alue. Esimerkiksi Iohko
malla muodostetuille tiloille on kuitenkin tullut 
kuulumaan monesti osuus niille tarpeettomaan 
yhteiseen alueeseen sen vuoksi, että aikaisemman 
lainsäädännön mukaan lohkotila sai osuuden 
kaikista emätilalle kuuluvista yhteisistä osuuksis
ta, jollei luovutuskirjassa toisin määrätty. 

Yhteinen alue voi olla laadultaan sellainen, 
ettei yhden tai useamman osuuden erottaminen 
siitä ole mahdollista ilman, että erottamisesta 
aiheutuu haittaa muille osakkaille. Sellaisen 
osakkaan kannalta, jonka omistaman kiinteistön 
käytölle osuus ei ole tarpeen, olisi kohtuutonta 
evätä osuuden erottaminen, ellei hänelle tästä 
suoriteta korvausta. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että osakas voi vaatia toisia osak
kaita Junastamaan omistamansa kiinteistön käy
tölle tarpeettoman osuuden, jollei osuuden erot
taminen ole mahdollista. Pääsääntöisesti lunasta
minen ei aiheuttaisi muutosta osakaskiinteistöjen 
yhteisalueosuuksien keskinäisiin suhteisiin. Jos 
kuitenkin toimituksessa ilmaantuisi sellaisia kiin
teistöjen omistajia, jotka haluaisivat lunastaa lisä
osuutta yli sen, mihin heidät voidaan velvoittaa, 
on lakiehdotuksessa varattu asianasaisille mah
dollisuus sopia tästä asiasta. Korvauksesta, joka 
lunastetusta osuudesta suoritetaan, tehtäisiin tili 
noudattaen 20 luvun tilejä koskevia säännöksiä 
soveltuvin osin. 
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42 §. Voimassa olevan pykälän mukaan yhtei
sen alueen jakoon on sovellettava, mitä 29 §:n 
1 momentissa ja 30 §:n 2 momentissa on vesijä
tän jaosta säädetty. Sanotut momentit sisältävät 
säännökset siitä, millä ehdoilla erillisen yhteisen 
alueen jakoon saadaan ottaa yhteisen alueen 
ulkopuolisia tiluksia, sekä siitä, miten näiden 
tilusten jakoperuste on määrättävä. 

Koska jakoperustetta koskeva säännös on tar
koitus ottaa 42 c §:ään, ehdotetaan asiaa koskeva 
säännös tästä pykälästä poistettavaksi. Voimassa 
olevan lain mukaan yhteisen alueen jakoon ei 
saada ottaa jaettavan alueen ulkopuolelta mui
den kuin yhteisen alueen osakkaiden tiluksia, 
ellei se voi tapahtua kenellekään sanottavaa hait
taa tuottamana. Kun 41 §:n 1 momentin mu
kaan jaon edellytyksena on, ettei jaosta saa 
aiheutua kenellekään osakkaalle sanottavaa hait
taa, yhdenmukaisesti tämän kanssa ehdotetaan 
säädettäväksi, ettei jaettavan alueen ulkopuolis
ten tilusten ottamisesta jakoon saa aiheutua jaon 
osakkaille eikä ulkopuolisille sanottavaa haittaa. 
Muilta osin ehdotus vastaa asiasisällöltään voi
massa olevaa pykälää. 

42 a §. Erilliset yhteiset alueet ovat useissa 
tapauksissa alaltaan hyvin vähäisiä, ja niiden 
osakkaina on suuri määrä kiinteistöjä. Monessa 
tapauksessa alueet sijaitsevat kokonaan tai osaksi 
jonkin kiinteistön tilusten sisällä. Tällaisten 
alueiden jakaminen siten, että kukin osakas saisi 
niistä osuutensa maa-alueena, ei ole mahdollista 
kiinteistöjaotuksen kannalta tarkoituksenmukaisel
la tavalla. Sellaisten tapausten varalta, ettei yh
teisen alueen jaossa voitaisi saada aikaan tyydyt
tävää tilussijoitusta, ehdotetaan pykälässä säädet
täväksi, että yhteinen alue jyvittämättä ja jakoeh
dotusta laatimana määrättäisiin sellaisen kiinteis
tön tai yhteismetsän lunastettavaksi, jonka tiluk
siin yhteinen alue rajoittuu. 

Rakennuslain 50 §:n mukaan kaupunki sa,a 
asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunas
taa kaavassa eräisiin yleisiin ja kaupungin tarpei
siin osoitettuja alueita. Kunnalla on vastaavanl<li
nen oikeus rakennuskaava-alueella rakennuslain 
111 §:n nojalla. Rakennuslain 123 e §:n nojalla 
kaupungilla ja kunnalla on lunastusoikeus vah
vistetussa rantakaavassa kunnan tarpeisiin osoitet
tuun yleiseen alueeseen. Kun ei ole tarkoituksen
mukaista antaa naapuritilusten omistajien lunas
taa sellaista aluetta, jonka kaupunki tai kunta on 
oikeutettu ja usein myös velvollinen lunasta
maan, ehdotetaan, että kyseinen alue voitaisiin 
jo jaossa määrätä kunnan lunastettavaksi. 

Pääsääntöisesti yhteisestä alueesta saatava lu
nastushinta jaettaisiin osakaskiinteistöjen kesken 
sen mukaan kuin kiinteistöillä on osuutta yhtei
seen alueeseen. Tämä tapahtuisi tekemällä kor
vauksesta 20 luvun säännösten mukaisesti tili. 
Kustannukset sen selvittämisestä, mitkä kiinteis
töt ovat yhteisen alueen osakkaita ja kuinka suuri 
on kunkin osuus, saattavat eräissä tapauksissa olla 
niin suuret, ettei selvityksen tekeminen ole talou
dellisesti kannattavaa. Tämän vuoksi on tarpeel
lista tehdä liittäminen ja lunastaminen näissä 
tapauksissa mahdolliseksi ilman, että sanottu 
selvitys hankitaan. Tilin tekemisestä ei aiheutuisi 
kohtuuttomia kustannuksia liitettyjen tai lunas
tettujen alueiden arvoon verrattuna, jos korvauk
sen maksamista yksinkertaistettaisiin puheena 
olevissa tapauksissa sillä tavoin, että korvaus 
voidaan osakkaita ja osuuksien suuruuksia selvit
tämättä maksaa yhteisen alueen toimielimelle tai 
tallettaa lääninhallitukseen, josta se myöhemmin 
nostettaisiin ja maksettaisiin korvaukseen oikeu
tetuille tai käytettäisiin jäljelle jääneen yhteisen 
alueen hyväksi. Korvauksen maksamisessa, tallet
tamisessa ja perimisessä ehdotetaan noudatetta
vaksi samaa menettelyä, jota noudatetaan vastaa
vanlaisissa tapauksissa lunastettaessa yhteistä vesi
jättää 243 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi pykälän 
3 momentissa viitataan 243 §:n 2 ja 3 momentin 
säännöksiin. 

42 b §. Kiinteistöjärjestelmän ja rekisterilai
toksen selvyys vaativat, että kunnalle lunastetut 
alueet joko liitetään ennestään oleviin rekisteriyk
siköihin tai muodostetaan uusiksi rekisteriyksi
köiksi. Pykälään ehdotetaan otettavaksi tästä tar
peelliset säännökset. Kun niiden tilojen manttaa
leita, joiden yhteisestä alueesta lunastaminen 
tapahtuu, ei lunastamisen johdosta muuteta, ei 
lunastetulle alueelle tule kuulumaan osuutta yh
teiseen alueeseen. 

42 c §. Jos erillinen yhteinen alue on nimen
omaisesti muodostettu jakotoimituksessa, osakas
tiloille kuuluu osuutta yhteiseen alueeseen sano
tun jaon jakoperusteen mukaisesti, jollei toimi
tuksessa ole muuta perustetta osuuden määräyty
miselle mainittu. 

Jos alue on jäänyt tai muodostunut tilojen 
yhteiseksi ilman toimituksessa tehtyä päätöstä, 
toimituksessa muodostetut tilat ovat saaneet 
osuutta alueeseen toimituksen ajankohtana voi
massa olleen lain mukaises.ti. Jakotoimituksessa 
muodostetun tilan osuus on puolestaan voinut 
myöhemmin muuttua esimerkiksi sen johdosta, 
että tilan osuus kokonaan tai osittain on luovu
tettu siirrettäväksi toiseen tilaan. Osittamisissa 
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muodostettujen tilojen osuudet emätilan yhteis
alueosuuksiin ovat määräytyneet eri aikoina eri 
tavoin. Osuudet yhteiseen alueeseen saattavat 
tapauksittain vaihdella näin ollen varsin paljon. 
Pykälään on otettu nimenomainen säännös, että 
jakoperusteena erillisen yhteisen alueen jaossa on 
osakaskiinteistön osuus yhteiseen alueeseen. Sel
vyyden vuoksi pykälässä on lisäksi mainittu siitä, 
että osuus määrätään edellä kerrotulla tavalla. 
Asialliselta sisällöltään pykälän 1 momentin sään
nös vastaa voimassa olevan lain 40 §:n 1 mo
menttiin sisältyvää jakoperustetta koskevaa sään
nöstä. 

Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen jako
perusteesta sellaisten tilusten osalta, jotka jaetta
van alueen ulkopuolisesta kiinteistöstä on otettu 
jakoon 42 §:n nojalla. Jotta kiinteistö saisi jakoon 
luovuttamaansa aluetta vastaavan määrän tiluk
sia, ehdotetaan momentissa säädettäväksi, että 
kiinteistölle olisi annettava vastinetiluksia jakoon 
otettujen tilusten nautimaa vastaava määrä. 

42 d §. Ehdotuksen mukaan erillisen yhteisen 
alueen jakaminen voidaan suorittaa joko siten, 
että osakas saa osuuttaan vastaavan maa-alueen 
tai siten, että yhteinen alue lunastetaan liitettä
väksi siihen rajoittuvien tilojen tiluksiin. Jako 
voidaan tehdä myös siten, että samassa toimituk
sessa molempia menettelytapoja sovelletaan rin
nakkain. Tällöin osa alueesta jaetaan osakkaille, 
osa taas lunastetaan liitettäväksi viereisen tilan 
tiluksiin. Lisäksi jaossa voidaan 41 §:n 2 momen
tin nojalla määrätä osuuksia lunastettaviksi, mi
käli aluetta ei kokonaan jaeta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan säädettäväksi, että toimitusmiesten 
on samalla kun he päättävät jaon edellytyksistä ja 
laajuudesta, päätettävä myös siitä, miltä osin 
jako suoritetaan perinteistä jakomenettelyä käyt
täen ja miltä osin yhteinen alue määrätään lunas
tettavaksi sekä mitä osuuksia määrätään 41 §:n 
2 momentin nojalla lunastettaviksi, jos alue jäte
tään kokonaan tai osittain edelleen yhteiseksi. 

232 a §. Ennen kuin jakolaitoksesta 26 päivänä 
lokakuuta 1916 annettu asetus tuli voimaan voi
tiin maanmittaustoimituksissa erottaa tai jättää 
alueita jakokunnan osakastilojen tarvetta laajem
paan yleisluonteiseen käyttöön. Usein erottami
nen tapahtui päältäpäin jakamattomasta maasta. 
Pykälässä on lueteltu tavallisimmat sellaiset käyt
tötarkoitukset, joita varten erottaminen tapahtui. 

Näistä alueista on suuri osa muodostamatta 
kiinteistöiksi ja merkitsemättä rekisteriyksikköinä 
maarekisteriin tai tonttikirjaan. Tästä aiheutuu 
monenlaista sekaannusta kiinteistöjärjestelmässä 
ja kiinteistörekisterien pitämisessä. Näiden hait-

tojen poistamiseksi ehdotetaan, että edellä tar
koitetut maanmittaustoimituksissa yleisinä tai 
yhteisinä alueina yleistä tarvetta varten erotetut 
tai jätetyt alueet muodostettaisiin tiloiksi tai 
yhteisiksi alueiksi. Lakiehdotuksen 232 b ja 
232 c §:n säännökset eivät siten koskisi sellaista 
kiinteistöksi muodostamatoma aluetta, jota ei ole 
maanmittaustoimituksessa ensinkään käsitelty ja 
josta ei näin ollen ole mitään merkintää toimitus
asiakirjoissa tai -kartassa. 

Epäyhtenäisestä toimiruskäytännöstä, toimitus
asiakirjoissa olevista puuteeilisista merkinnöistä ja 
yleiseen tarpeeseen eroteron alueen käyttötarkoi
tuksen muuttumisesta johtuu, että alueen omis
tusoikeus saattaa olla monessa tapauksessa epäsel
vä. Toimituksessa yleiseksi alueeksi erotetun 
alueen eri osat voivat kuulua eri omistajille. 
Tämän vuoksi on tärkeätä, että samassa yhteydes
sä, jossa alue tai sen osa muodostetaan tilaksi, 
ratkaistaan myös alueen omistusoikeutta koskeva 
kysymys. Kun pykälässä tarkoitettujen alueiden 
omistusoikeutta koskevan ratkaisun perustana 
ovat oleelliselta osin vanhat maanmittausasiakir
jat ja maastossa havaittavissa olevat kiinteistö- ja 
nautintarajat, ehdotetaan, että voimassa olevan 
67 §:n säännöksestä poiketen tällaisten alueiden 
omistusoikeutta koskeva asia ratkaistaisiin aina 
toimituksessa siitä riippumatta, onko riita omis
tusoikeudesta syntynyt toimituksen aikana vai ei. 
Toimituksessa tulisi aina tehdä ratkaisu muodos
tettavan tilan tai yhteisen alueen omistajasta. 

232 b §. Oikeuskäytännössä on lähdetty siitä, 
että yleisluonteiseen käyttöön tarkoitetun alueen 
omistaja on se, jolle kuuluvan tehtävän hoitamis
ta varten alue on erotettu. Alueen omistuksen on 
katsottu kuuluvan muulle kuin jakokunnalle sel
laisissa tapauksissa, joissa oikeushenkilö on otta
nut alueen käyttöönsä maanmittaustoimituksessa 
edellytettyyn tarkoitukseen. 

Käytännössä kehitys on mennyt siihen suun
taan, että monet sellaiset tehtävät, joita vatten 
kyseessä olevia alueita erotettiin, ovat siirtyneet 
viranomaiselta toiselle. Niinpä esimerkiksi ope
tuksesta, köyhäinhoidosta ja sairaanhoidosta on 
alunperin saattanut huolehtia seurakunta, jolloin 
sille on erotettu asianomaista laitosta varten tar
peellinen alue. Tehtävän siirryttyä kunnalle tai 
valtiolle on samalla siirtynyt tehtävän hoitami
seen tarvittava laitaskin kunnalle tai valtiolle. 
Tällaisissa tapauksissa on vakiintuneesti katsottu, 
että laitoksen lisäksi myös laitoksen tonttialue on 
siirtynyt uudelle omistajalle. Tonttialue on siirty
nyt toisen omistukseen vain siltä osin, kuin 
alueen tosiasiallinen hallintakin on siirtynyt, siitä 
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riippumatta, minkä suuruiseksi alue on alkuaan 
maanmittaustoimituksessa erotettu. 

Varsinkin isojakotoimituksissa alueita jätettiin 
yleisluonteisiin tarkoituksiin, vaikka todellisesta 
tarpeesta ja alueiden käyttäjästä ei ollut varmuut
ta. Tämän vuoksi yleisluonteisiin tarkoituksiin 
varattuja alueita on jäänyt ottamatta maanmit
taustoimituksessa edellytettyyn käyttöön. Näissä 
tapauksissa ei alueen omistajana ole oikeuskäy
tännössä pidetty sitä, jota vatten alue alkuaan 
tarkoitettiin. Usein alueen alkuperäinen käyttö
tarkoitus on päättynyt jo kauan sitten ja alue on 
otettu muuhun käyttöön kuin mihin se oli alun
perin tarkoitettu ja otettu. Alueen haltija on 
myös voinut muuttua. Puheena olevien alueiden 
luovutuksissa ei ole tarvinnut noudattaa maakaa
ren kiinteän omaisuuden luovutusta koskevia 
muotomääräyksiä, minkä vuoksi näiden alueiden 
osalta ei aina ole olemassa asiakirjaa, joka osoit
taisi alueen nykyisen haltijan omistajaksi, vaikka 
alueen haltija hallitsee aluetta omistajana. Pykä
län 2 momenttiin on tämän vuoksi ehdotettu 
otettavaksi säännös, jonka mukaan alueen omis
taja on se, joka aluetta omistajana hallitsee, jos 
ketään ei voida katsoa alueen omistajaksi pykälän 
1 momentin säännösten nojalla. 

Eräät yleistuontoisiin tarpeisiin erotetut alueet 
ovat jääneet täysin isännättömiksi niin, ettei 
ketään voida 1 momentin säännösten mukaan 
pitää alueen omistajana eikä kukaan aluetta 
myöskään omistajana hallitse. Näiden alueiden 
käyttötarkoituksesta ei aina ole saatavissa selvitys
tä, eikä näin ollen voida osoittaa, kuka on alueen 
omistaja. Alueet ovat usein varsin pieniä, eikä 
niillä ole jakokunnalle merkitystä. Paikallistasolla 
yleisluonteisten tarpeiden tyydyttäminen kuuluu 
kunnalle. Kun isännätön alue on jaossa päältä
päin erotettu yleisiä tarpeita varten, ehdotetaan, 
että sen omistajana pidetään kuntaa. 

Toisinaan toimituksessa on jätetty suurehko 
yhtenäinen alue yleisluonteisia tarpeita varten. 
Alueen eri osat ovat ajan kuluessa voineet tulla 
erilaiseen käyttöön. Niinpä osaa alueesta on voitu 
käyttää kirkon tonttina, osaa sairaalan tonttina ja 
osaa koulun tonttina. Kun kyseisistä tehtävistä 
huolehtiminen on siirtynyt eri viranomaisille, 
ovat myös kyseiset laitokset ja niiden tontit 
siittyneet eri viranomaisten omistukseen. Tämän 
vuoksi pykälän 4 momenttiin on otettu säännös 
siitä, että yleiseen tarpeeseen erotettu alue voi
daan toimituksessa käsitellä osina. 

232 c §. Ehdotuksen 232 a §:ssä tarkoitettujen 
alueiden kiinteistöksi muodostaminen ja omis
tusoikeuden selvittäminen vaatii maanmittaustoi-

mituksen suorittamista. Sopiva totmttus kysy
myksessä olevien asioiden käsittelemiselle on jaon 
täydentäminen joten sitä ehdotetaan käytettäväk
si tässä yhteydessä. 

Selvityksen kohteena oleva alue, jonka tode
taan kuuluvan muulle kuin jakokunnalle, olisi 
muodostettava tilaksi. Alueen omistajalla saattaa 
kuitenkin olla ennestään sellainen tila, johon 
alue voidaan sopivasti liittää. Tällöin alue olisi 
liitettävä mainittuun tilaan. Pykälään on otettu 
alueen tilaksi muodostamisesta ja tilaan liittämi
sestä edellä mainittujen periaatteiden mukaiset 
säännökset. Tilaksi muodostamiseen ja tilaan 
liittämiseen tulisivat sovellettavaksi 240 §:n sään
nökset. 

Jos alueen todetaan kuuluvan jakokunnalle, 
kyseessä on yhteinen alue, joka jo nykyisen lain 
mukaan on maarekisteriin merkittävä rekisteriyk
sikkö, eikä erityisen rekisteriyksiköksi muodosta
mistoimenpiteen suorittaminen ole tarpeen. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että yhteiseksi alueeksi 
todetun alueen osalta ainoastaan käydään sen 
rajat epäselviltä osin ja määrätään ne kiinteistöt, 
joiden yhteinen kyseessä oleva alue on. 

Se, joka hallitsee omistajana yleiseen tarpee
seen erotettua aluetta, on katsottava toimitukses
sa asianasaiseksi ja hänellä näin ollen on mahdol
lisuus asian vireille panemiseen. Pykälään on 
otettu asiasta kuitenkin selventävä säännös. Kun 
myös sitä, joka uskoo itsellään olevan paremman 
oikeuden alueeseen kuin sillä, joka aluetta omis
tajana hallitsee, on pidettävä toimituksessa 
asianosaisena ja oikeutettuna saamaan toimitus 
vireille, ehdotetaan pykälän 2 momentissa sää
dettäväksi, että omistajahaltijan ohella jokainen, 
jonka oikeutta ja etua asia koskee, on oikeutettu 
hakemaan toimitusta. 

236 §. Voimassa olevassa pykälässä säädetään, 
että jaon täydentämistoimituksessa on soveltuvin 
kohdin noudatettava jakotoimitusta koskevia 
säännöksiä. Tästä johtuu muun muassa se, että 
jaon täydentämistoimituksesta tiedottamiseen so
velletaan 70 §:n säännöksiä. Mainitun pykälän 
mukaan toimituksesta tiedottaminen sanomaleh
dessä ei ole tarpeen, vaan riittää, kun jokaiselle 
asianosaiselle lähetetään kutsukirje toimitukseen. 

Toimitusinsinöörillä ei voi 232 c §:ssä tarkoite
tun jaon täydentämistoimituksen vireille tullessa 
olla tiedossaan, ketkä kaikki saattavat tulla kysy
mykseen 232 a §:ssä tarkoitetun alueen omistaji
na. Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan lisättä
väksi 2 momentti, jossa säädettäisiin pakolliseksi 
toimituksesta tiedottaminen paikkakunnalla ylei
sesti leviävässä sanomalehdessä. Kun kyseessä 
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olevat alueet alunperin on useimmiten tarkoitet
tu kunnan, valtion tai seurakunnan tarpeisiin, on 
pykälässä säädetty lähetettäväksi toimituksesta ai
na kutsukirje mainituille julkisille yhteisöille sekä 
asianomaiselle tuomiokapitulille. 

236 a §. Kuten edellä on sanottu, tulee 
232 c §:ssä tarkoitetussa jaon täydentämisessä 
omistusoikeus toimituksessa muodostettavaan ti
laan lainvoimaisesti ratkaistavaksi. Toimituksessa 
muodostetuista tiloista laaditaan aina erityinen 
selitelmä, jossa selitetään, miten tilat on muo
dostettu. Tähän selitelmään merkitään myös 
asianomaisten tilojen omistajat. Selitelmä on 
näin ollen se asiakirja, joka osoittaa myöskin 
toimituksessa muodostettujen tilojen oikeat 
omistajat. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväk
si, että myönnettäessä lainhuutoa tilaan, joka on 
muodostettu 232 c §:n mukaisessa jaon täydentä
misessä, riittävänä näyttönä omistajan saannosta 
tilaan on pidettävä toimituksessa laadittua selitel
mää. 

243 a §. Erillinen yhteinen alue voi viereisen 
kiinteistön tiluksiin nähden sijaita siten, että se 
vaikeuttaa huomattavasti naapurikiinteistön ti
lusten käyttöä. Tällainen tilanne muodostuu var
sinkin silloin, kun yhteinen alue sijaitsee naapu
rikiinteistön tilusten sisällä. Monesti haitta voi
daan poistaa tilusvaihdon avulla, jossa yhteinen 
alue siirretään tilussijoituksen kannalta parem
paan paikkaan. Jollei haitan poistaminen ole 
mahdollista tilusvaihdon avulla, voidaan asia kor
jata ainoastaan siten, että yhteinen alue siirretään 

. korvausta vastaan naapurikiinteistön tiluksiin. 
Usein erillinen yhteinen alue on niin vähäinen, 
ettei sillä alkuperäisen käytön loputtua ole hyö
dyllistä käyttöä yhteisenä alueena. Tällöin tilus
sijoituksen parantamiseksi on tarkoituksenmu
kaista antaa viereisen kiinteistön tai yhteismetsän 
omistajalle mahdollisuus lunastaa tällainen vä
häinen osakkaille hyödytön yhteinen alue. Pykä
län 1 momenttiin on otettu edellä tarkoitettuja 
tilanteita varten tarpeelliset lunastamista ja 
alueen siirtämistä koskevat säännökset. 

Samasta syystä kuin erillistä yhteistä aluetta 
liitettäessä tai lunastettaessa 42 a §:n mukaisesti, 
on myös tämän pykälän mukaisesti lunastetusta 
yhteisestä alueesta suoritettavaan korvaukseen 
tarpeen soveltaa yksinkertaistettua maksamisme
nettelyä silloin, kun osakkaiden ja osuuksien 
suuruuksien selvittämisestä aiheutuisi kohtuutto
mia kustannuksia lunastetun alueen arvoon ver
rattuna. Pykälän 2 momentissa ehdotetaankin 
säädettäväksi, että lunastetusta yhteisestä alueesta 
suoritettavan korvauksen maksamisessa, talletta-
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misessa ja perimisessä sovelletaan samaa menette
lyä, jota noudatetaan vastaavanlaisissa tapauksissa 
yhteistä vesijättää 243 §:n mukaisesti lunastetta
essa. Pykälän 2 momentin säännös olisi samansi
sältöinen kuin 42 a §:n 3 momentin säännös. 

247 ja 248 §. Pykäliin tehdyt muutokset ovat 
teknisiä ja johtuvat siitä, että erillisen yhteisen 
alueen lunastaminen viereiseen tilaan joko jaon 
yhteydessä tahi erillisessä toimituksessa ehdote
taan tehtäväksi mahdolliseksi. 

270 §. Voimassa olevan pykälän mukaan jaon 
täydentämisestä aiheutuneiden kustannusten 
suorittamisessa on pääsääntöisesti noudatettava 
soveltuvin kohdin jaon toimituskustannuksia kos
kevia säännöksiä. Jakolain 231 a ja 231 b §:n 
mukaisista jaon täydentämistoimituksista aiheu
tuneet kustannukset suorittaa kuitenkin hakija, 
jollei näitä kustannuksia kohtuussyistä jaeta kai
kille asianosaisille heidän toimituksesta saamansa 
hyödyn mukaisessa suhteessa. Kun 232 c §:ssä 
tarkoitettu toimitus on luonteeltaan rinnastetta
vissa 231 a §:n mukaiseen toimitukseen, ehdote
taan säädettäväksi, että kustannukset 232 c §:ssä 
tarkoitetusta toimituksesta suoritetaan samalla 
tavoin kuin 231 a §:n mukaisesta toimituksesta. 

273 §. Pykälä koskee erillisen alueen tilaksi 
muodostamistoimituksen, osuuden ja alueen siir
tämistoimituksen, alueen liittämistoimituksen 
sekä vesijätön lunastamistoimituksen toimitus
kustannusten suorittamista. Nämä kustannukset 
suorittaa hakija, jollei erikseen ole toisin säädetty 
tai sovittu. Edellä 243 a §:n kohdalla mainittu 
toimitus on luonteeltaan rinnastettavissa voimas
sa olevassa pykälässä tarkoitettuihin alueen siirtä
mis- tai liittämistoimituksiin. Tämän vuoksi eh
dotetaan pykälään otettavaksi maininta siitä, että 
243 a §:n mukaiset toimituskustannukset makse
taan pykälässä olevan säännön mukaisesti. 

Kun 243 tai 243 a §:ssä tarkoitettu lunastustoi
mitus on tullut vireille, voi toimituksen yhtey
dessä tulla suoritetuksi alueen lunastaminen 
muullekin asianosaiselle kuin toimituksen haki
jalle. Kun lähtökohtana on se, että toimitus
kustannukset ensisijaisesti kuuluvat sen maksetta
vaksi, joka saa toimituksesta hyötyä, ehdotetaan 
säädettäväksi, että tällaisen toimituksen toimitus
kustannukset jaetaan kohtuulliseksi katsotuo pe
rusteen mukaan kaikkien sellaisten asianosaisten 
kesken, joille toimituksessa lunastetaan alueita. 

307 §. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
maaoikeudelle on alistettava toimitusmiesten 
päätös, joka koskee vesijätön ja erillisen yhteisen 
alueen jaon edellytyksiä ja laajuutta, jos asiano
sainen ei ole hyväksynyt päätöstä. Saman mo-
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mentin 4 kohdan mukaan myös sellainen päätös, 
joka koskee lunastusmenettelyn käyttämistä vesi
jätön jaossa, jota asianosainen ei ole hyväksynyt, 
on alistettava maaoikeudelle. Edellä 41 ja 42 a 
§:n kohdalla selostetut muutokset merkitsevät 
lunastusmenettelyn käyttämistä myös erillisen 
yhteisen alueen jaossa. Yhdenmukaisesti vesijä
tön jaossa omaksutun menettelyn kanssa ehdote
taan, että toimitusmiesten päätös, joka koskee 
41 §:n 2 momentissa tarkoitettua lunastusvelvol
lisuutta tai 42 a §:ssä tarkoitetun lunastusmenet
telyn käyttämistä ja jota asianosainen ei ole 
hyväksynyt, olisi alistettava maaoikeudelle. 

2. Voimaan tulo 

tultua hyväksytyksi. Laki on suunniteltu tule
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. 

3. Säätämisjärjestys 

Kun ehdotetun jakolain muutoksen 41 §:n 
2 momentti sekä 42 a ja 243 a § ovat ristiriidassa 
hallitusmuodon 6 §:n kanssa siten, että niiden 
perusteella erillisen yhteisen alueen tai sitä koske
van osuuden lunastaminen tapahtuu yksityisiin 
tarpeisiin ja yksityisille toisaalta annettaisiin tie
tynlainen lunastamisvelvollisuus, olisi muutos 
säädettävä perustuslain säätämisestä voimassa ole
vassa järjestyksessä. 

Edellä lausutun perusteella annetaan Eduskun
Laki on tarkoitus saattaa vmmaan heti sen nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
jakolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain {604/51) 6 luku siihen myöhemmin 

tehtyine muutoksineen sekä 247, 248, 270 ja 273 § sekä 307 §:n 1 momentin 4 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 247 § 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (594/61), 270 § 31 
päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa {52/75) ja 307 §:n 1 momentin 4 kohta 29 päivänä 
kesäkuuta 1984 annetussa laissa {509/84), sekä 

lisätään lakiin uusi 232 a-232 c §, 236 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 236 aja 243 a § 
seuraavasti: 

6 luku 

Erillinen yhteisen alueen jako 

40 § 

Sellainen kiinteistöjen yhteinen alue, jonka 
jaosta ei ole edellä säädetty ja joka ei ole yhtei
nen koski tai yhteismetsälaissa {485 1 69) tarkoitet
tu yhteismetsä, saadaan jakaa sen mukaan kuin 
tässä luvussa säädetään. 

41 § 

Yhteisen alueen osakkaalla on oikeus saada 
osuutensa jaolla erotetuksi, jos erottaminen voi 
tapahtua kenellekään osakkaalle sanottavaa hait
taa tuottamatta. 

Jos osuutta ei voida erottaa eikä osuus ole 
tarpeen osakkaan kiinteistön käytön kannalta, 
ovat muut osakkaat osakkaan vaatiessa velvolliset 
lunastamaan osuuden. Kun osuus yhteiseen 
alueeseen on lunastettu, kuuluu yhteinen alue 
osallisiksi jääville kiinteistöille aikaisempien 
osuuksien mukaisessa suhteessa, jolleivät osak
kaat ole toisin sopineet. Osuuden lunastaneiden 
kiinteistöjen omistajien on suoritettava lunastusta 
vaatineelle osakkaalle täysi korvaus. 

42 § 

Jollei yhteisen alueen jaossa tarkoituksenmu
kaista tilusten sijoitusta saada aikaan jakamalla 
vain sanottu alue ja tilusvaihtoja suorittamalla, 
saadaan jakoon ottaa yhteiseen alueeseen rajoit
tuvia tiluksia sen verran, kuin tilusten tarkoituk
senmukaisen sijoituksen aikaansaamiseksi on 
välttämätöntä. Edellytyksenä näiden tilusten ja
koon ottamiselle on, ettei siitä aiheudu kenelle
kään sanottavaa haittaa. 

42 a § 
Milloin jaettava yhteinen alue sijaitsee siten, 

että sen tiluksia tai osaa niistä voidaan tarkoituk
senmukaisesti käyttää vain niihin rajoittuvien, 
kiinteistöille yksityisesti kuuluvien tilusten yhtey
dessä, tai milloin jaettava alue on vähäarvoinen, 
saadaan, siltä osin kuin 42 §:ssä mainituin toi
menpitein ei voida aikaansaada tyydyttävää tilus
ten sijoitusta, yhteinen alue tai sen osa tiluksia 
jyvittämättä ja jakoehdotusta laatimana liittää 
alueellisina osina täyttä korvausta vastaan niihin 
kiinteistöihin, joiden tiluksiin yhteinen alue ra
joittuu. Mitä edellä on sanottu yhteisen alueen 
tai sen osan liittämisestä kiinteistöön, on vastaa
vasti voimassa sen liittämisestä yhteismetsään. 
Samalla kun yhteinen alue tai sen osa liitetään 
kiinteistöön tai yhteismetsään, perustetaan tar
peelliset rasitteet. Muutoin noudatetaan liittämi
sessä, mitä 31 luvussa säädetään. 

Sellainen 1 momentissa tarkoitettu yhteinen 
alue tai sen osa, joka sijaitsee vahvistetun asema-, 
rakennus- tai rantakaavan alueella ja joka kun
nalla olisi rakennuslain nojalla oikeus lunastaa 
ilman erityistä lupaa, voidaan jaossa määrätä 
täyttä korvausta vastaan kunnan lunastettavaksi. 

Kun yhteinen alue 1 momentin nojalla liite
tään kiinteistöön tai yhteismetsään taikka 2 mo
mentin nojalla määrätään kunnan lunastettavak
si, siitä suoritettavan korvauksen maksamiseen, 
tallettamiseen ja perimiseen sovelletaan, mitä 
243 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

42 b § 
Jos 42 a §:n 2 momentin nojalla lunastettavak

si määrätty alue on kaavoitusalueiden jakolain 
( 101 160) 7 5 §: n 1 momentissa tarkoitettu alue, 
on kaupungin lunastuksen päätyttyä pantava vi
reille yleisen alueen mittaus. Muu 42 a §:n 2 
momentin nojalla lunastettavaksi määrätty alue 
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liitetään kunnan omistamaan tilaan noudattaen 
soveltuvin osin, mitä 31 luvussa säädetään, tai 
muodostetaan tilaksi noudattaen, mitä 256 §:n 1 
ja 2 momentissa säädetään. Tilaan liittäminen ja 
tilaksi muodostaminen toimitetaan ennestään 
olevien tilojen manttaaleja muuttamatta. 

42 c § 
Jakoperusteena yhteisen alueen jaossa on kun

kin kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen. Osuu
den suuruus määrätään sellaisen jakoperusteen 
tai sellaisen osuuden suuruutta koskevan muun 
päätöksen mukaan, jota on noudatettu tai joka 
on annettu alueen yhteiseksi jättämistä tai erotta
mista koskevassa toimituksessa. Jos alue on jäänyt 
tai muodostunut tilojen yhteiseksi ilman, että 
asiaa on käsitelty toimituksessa, muodostettujen 
tilojen osuudet ovat toimituksen suorittamisen 
ajankohtana voimassa olleen lain mukaiset. Siltä 
osin kuin osuudesta on myöhemmin toisin sovit
tu, määrätty tai laissa säädetty, osuus määräytyy 
tällaisen sopimuksen, päätöksen tai säännöksen 
mukaisesti. 

Kiinteistölle, josta 42 §:n nojalla on otettu 
tiluksia yhteisen alueen jakoon, annetaan jaossa 
tiluksia jakoon otettujen tilusten nautimaa vas
taava määrä. 

42 d § 

Kun toimitusmiehet päättävät yhteisen alueen 
jaon edellytyksistä ja laajuudesta, on heidän 
samalla päätettävä, miltä osin jako suoritetaan 41 
§:n 1 momentissa tarkoitettuna jakona ja miltä 
osin 42 a §:ssä tarkoitettua lunastusmenettelyä 
käyttäen sekä mitä osuuksia määrätään 41 §:n 2 
momentin nojalla lunastettaviksi. 

232 a § 
Sellainen ennen 1 päivää tammikuuta 1917 

maanmittaustoimituksessa yleisenä tai yhteisenä 
alueena jakokunnan osakastilojen tarvetta laa
jempaan tarkoitukseen käytettäväksi jätetty tai 
erotettu alue tai tällaisen alueen osa, jota ei ole 
myöhemmin muodostettu kiinteistöksi tai yhtei
seksi alueeksi ja joka on tarkoitettu sotaväen 
harjoituskentäksi tai käytettäväksi kirkkoa, kap
pelia, hautausmaata, pitäjänkoulua, köyhäinhuo
netta, ktuununmakasiinia, pitäjänmakasiinia, 
sairaanhoitolaitosta tai muuta sellaista yleistä tar
vetta varten, muodostetaan tilaksi tai yhteiseksi 
alueeksi ja alueen omistaja selvitetään sen mu
kaan kuin 232 b ja 232 c §:ssä säädetään. 

232 b § 
Edellä 232 a §:ssä tarkoitetun alueen omistaja 

on se, jota varten alue toimitusasiakirjoista tai 
muista asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan 
on yleiseksi tai yhteiseksi jätetty taikka erotettu ja 
joka on ryhtynyt käyttämään aluetta alkuperäi
seen tarkoitukseen. Jos alueen käytöstä alkuperäi
seen tai sitä vastaavaan tarkoitukseen on ryhtynyt 
huolehtimaan toinen, joka on saanut alueen 
hallintaansa, on omistaja se, joka tehtävästä huo
lehtii. 

Jos aluetta ei ole ryhdytty käyttämään alkupe
räiseen tarkoitukseensa tai alueen käyttö on 
muuttunut, on omistaja se, joka aluetta omista
jana hallitsee. Jollei aluetta kukaan omistajana 
hallitse, omistaa kunta alueen. 

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty aluees
ta, koskee myös alueen osaa. 

232 c § 
Sen seikan selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi, 

kenelle 232 a §:ssä tarkoitetun alueen omistusoi
keus kuuluu, voidaan toimittaa jaon täydentämi
nen. Samalla alue muodostetaan tilaksi tai liite
tään ennestään olevaan tilaan noudattaen, mitä 
240 §:ssä on säädetty, taikka, jos alue on yhtei
nen alue, käydään sen rajat, mikäli ne ovat 
epäselvät, ja määrätään ne kiinteistöt, joiden 
yhteinen alue on. Liitettäessä aluetta tilaan ei 
vastaanottavan tilan manttaalia muuteta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua jaon täyden
tämistä saa hakea se, joka omistajana hallitsee 
232 a §:ssä tarkoitettua aluetta tai jonka oikeutta 
tai etua asia muutoin koskee. 

236 § 

Sen lisäksi, mitä jakotoimituksen alkukokouk
sen tiedottamisesta on säädetty, on 232 c §:ssä 
tarkoitetun jaon täydentämisen alkukokouksesta 
aina tiedotettava yhdessä tai kahdessa paikkakun
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaista
valla kuulutuksella ja kunnanhallitukselle, asian
omaiselle valtion viranomaiselle sekä asianomai
selle tuomiokapitulille ja seurakunnalle lähetettä
villä kutsukirjeillä. 

236 a § 
Myönnettäessä lainhuutoa sille, joka 232 c 

§:ssä tarkoitetussa jaon täydentämisessä tehdyn 
ratkaisun mukaan on toimituksessa muodostetun 
tilan omistaja, katsotaan toimituksessa laaditun 
selitelmän ote riittäväksi selvitykseksi hänen saan
nostaan. 
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243 a § 

Jos kiinteistön tai yhteismetsän tiluksiin rajoit
tuu 40 §:ssä tarkoitettu yhteinen alue, joka 
huomattavasti vaikeuttaa kiinteistön tai yhteis
metsän tilusten käyttöä tai jota voidaan tarkoi
tuksenmukaisesti käyttää vain sanottujen tilusten 
yhteydessä, voidaan, jollei asia ole sopivasti tilus
vaihdolla korjattavissa, yhteinen alue tai sen osa 
kiinteistön omistajan tai yhteismetsän osakaskun
nan vaatimuksesta lunastaa täyttä korvausta vas
taan ja siirtää lunastajan kiinteistöön tai yhteis
metsään. 

Lunastetusta yhteisestä alueesta suoritettavan 
korvauksen maksamiseen, tallettamiseen ja peri
miseen sovelletaan, mitä 243 §:n 2 ja 3 momen
tissa säädetään. 

247 § 

Edellä tässä luvussa tarkoitetun alueen, osuu
den tai etuuden siirtäminen, liittäminen tai lu
nastaminen toimitetaan tilojen manttaaleja 
muuttamatta. Kuitenkin on 241, 243 ja 243 a 
§:ssä mainituissa tapauksissa manttaalit muutet
tava, jollei alueen, osuuden tai etuuden arvo ole 
vähäinen verrattuna luovuttavan tilan arvoon. Jos 
alueen tai osuuden siirtäminen, liittäminen tai 
lunastaminen tapahtuu 29 §:n 2 momentin, 41 
§:n 2 momentin tai 42 a §:n 1 momentin 
mukaan tai noudattaen 243 §:n 2 momentissa 
säädettyä menettelyä, ei manttaaleja muuteta. 

248 § 

Edellä 241, 243, 243 aja 246 §:ssä tarkoitettua 
siirtämistä, lunastamista tai liittämistä toimitet
taessa on soveltuvin kohdin noudatettava mitä 
tilusvaihdosta on säädetty sekä siltä osin, kuin 
tilojen manttaalit tulevat muutettaviksi, mitä 
lohkomisesta on säädetty. 

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1985 

270 § 
Jaon täydentämisestä aiheutuneiden kustan

nusten suorittamisessa on noudatettava soveltu
vin kohdin jaon toimituskustannuksia koskevia 
säännöksiä. Edellä 231 a, 231 b ja 232 c §:ssä 
tarkoitetusta toimituksesta aiheutuvat kustan
nukset suorittaa kuitenkin hakija ja, milloin se 
katsotaan kohtuulliseksi, myös muut asianosaiset. 
Kustannukset jaetaan viimeksi mainitussa ta
pauksessa asianosaisten kesken toimituksesta kul
lekin aiheutuneen hyödyn mukaan. Valtion osal
listumisesta kustannusten suorittamiseen sääde
tään asetuksella. 

273 § 
Kustannukset 240, 241, 243, 243 aja 246 §:ssä 

säädetyistä maanmittaustoimituksista suorittaa 
toimituksen hakija, jollei erikseen ole toisin sää
detty tai sovittu. 

Milloin 243 tai 243 a §:n mukaisessa toimituk
sessa on kysymys alueiden lunastamisesta muulle
kin asianosaiselle kuin toimituksen hakijalle, jae
taan kustannukset heidän kesken toimituksesta 
saadun hyödyn tai muun kohtuulliseksi katsotuo 
perusteen mukaan. 

307 § 
Toimitusmiesten jaossa tekemä päätös, jota 

asianosainen ei ole hyväksynyt, on toimitusinsi
nöörin alistettava maaoikeuden tutkittavaksi, jos 
päätös koskee: 

4) 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun lunastus
menettelyn käyttämistä vesijätän jaossa, taikka 
41 §:n 2 momentissa tarkoitettua osuuden lunas
tusvelvollisuutta tai 42 a §:ssä tarkoitetun lunas
tusmenettelyn käyttämistä erillisen yhteisen 
alueen jaossa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläji'Jrvi 
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Lzite 

Laki 
jakolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 6 luku siihen myöhemmin 

tehtyine muutoksineen sekä 247, 248, 270 ja 273 § sekä 307 §:n 1 momentin 4 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 247 § 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (594/61), 270 § 31 

päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (52/75) ja 307 §:n 1 momentin 4 kohta 29 päivänä 
kesäkuuta 1984 annetussa laissa (509/84), sekä 

lisätään lakiin uusi 232 a-232 c §, 236 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 236 aja 243 a § 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 luku 

Erillisen yhteisen alueen jako 

40 § 
Milloin tiloilla on sellainen yhteinen alue, 

jonka jaosta ei ole edellä säädetty, on sen osakas 
oikeutettu saamaan osuutensa siitä jaolla erote
tuksi, jos se voi tapahtua kenellekään haittaa 
tuottamatta eikä alueen arvo jaon kautta sanotta
vasti vähene. Muutoin on tällaisessa jaossa sovel
tuvin kohdin noudatettava isojaosta voimassa 
olevia taikka, jos alue on muussa jaossa erotettu 
osakkaiden yhteiseksi, sitä jakoa koskevia sään
nöksiä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla jaolla ei 
kuitenkaan saa erottaa osuutta yhteisestä koskes
ta. 

41 § 
Sellaisen yhteismetsän jakamisen ehdoista, jos

ta säädetään yhteismetsälaissa ( 4851 69), ovat voi
massa mainitun lain säännökset. 

Ehdotus 

6 luku 

Erillisen yhteisen alueen jako 

40 § 
Sellainen kiinteistöjen yhteinen alue, jonka 

jaosta ei ole edellä säädetty ja joka ei ole yhtei
nen koski tai yhteismetsälaissa (485 /69) tarkoitet
tu yhteismetsä, saadaan jakaa sen mukaan kuin 
tässä luvussa säädetään. 

41 § 
Yhteisen alueen osakkaalla on oikeus saada 

osuutensa jaolla erotetuksi, jos erottaminen voi 
tapahtua kenellekään osakkaalle sanottavaa hait
taa tuottamatta. 

jos osuutta ei voida erottaa eikä osuus ole 
tarpeen osakkaan kiinteistön käytön kannalta, 
ovat muut osakkaat osakkaan vaatiessa velvolliset 
lunastamaan osuuden. Kun osuus yhteiseen 
alueeseen on lunastettu, kuuluu yhteinen alue 
osallisiksi jåävzlle kzinteistözlle aikaisempien 
osuuksien mukaisessa suhteessa, jolleivät osak
kaat ole toisin sopineet. Osuuden lunastaneiden 
kzinteistöjen omistajien on suoritettava lunastusta 
vaatineelle osakkaalle täysi korvaus. 
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Voimassa oleva laki 

42 § 
Erillisen yhteisen alueen jakoon on sovelletta

va, mitä 29 §:n 1 momentissa ja 30 §:n 2 
momentissa on vesijätön jaosta säädetty. 

Ehdotus 

42 § 
jollei yhteisen alueen jaossa tarkoituksenmu

kaista ttlusten sijoitusta saada atkaan jakamalla 
vain sanottu alue ja ttlusvaihtoja suorittamalla, 
saadaan jakoon ottaa yhteiseen alueeseen rajoit
tuvia ttluksia sen verran, kuin tilusten tarkoituk
senmukaisen sijoituksen atkaansaamiseksi on 
välttämätöntä. Edellytyksenä näiden ttlusten ja
koon ottamiselle on, ettei sti"tä aiheudu kenelle
kään sanottavaa haittaa. 

42 a § 
Mtlloin jaettava yhteinen alue Stjattsee siten, 

että sen tiluksia tai osaa mistä voidaan tarkoituk
senmukaisesti käyttää vain mihin rajoittuvien, 
kiinteistöille yksityisesti kuuluvien ttlusten yhtey
dessä, tai mtlloin jaettava alue on vähäarvoinen, 
saadaan, stltä osin kuin 42 §:ssä mainituin toi
menpitein ei voida aikaansaada tyydyttävää tilus
ten sijoitusta, yhteinen alue tai sen osa ttluksia 
jyvittämättä ja jakoehdotusta laatimatta liittää 
alueellisina osina täyttä korvausta vastaan mihin 
kiinteistöihin, joiden ttluksiin yhteinen alue ra
joittuu. Mitä edellä on sanottu yhteisen alueen 
tai sen osan ltittämisestä kiinteistöön, on vastaa
vasti voimassa sen ltittämisestä yhteismetsään. 
Samalla kun yhteinen alue tai sen osa liitetään 
kiinteistöön tai yhteismetsään, perustetaan tar
peelliset rasitteet. Muutoin noudatetaan ltittämi
sessä, mitä 31 luvussa säädetään. 

Sellainen 1 momentissa tarkoitettu yhteinen 
alue tai sen osa, joka sijaitsee vahvistetun asema-, 
rakennus- tai rantakaavan alueella ja joka kun
nalla olisi rakennuslain nojalla oikeus lunastaa 
ilman erityistä lupaa, voidaan jaossa määrätä 
täyttä korvausta vastaan kunnan lunastettavaksi. 

Kun yhteinen alue 1 momentin nojalla ltite
tään kti.nteistöön tai yhteismetsään tatkka 2 mo
mentin nojalla määrätään kunnan lunastettavak
si, siitä suon/ettavan korvauksen maksamiseen, 
tallettamiseen ja pen"miseen sovelletaan, mitä 
243 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

42 b § 
jos 42 a §:n 2 momentin nojalla lunastetta

vaksi määrätty alue on kaavoitusalueiden jakolain 
75 §:n 1 momentissa tarkoitettu alue, on kau
pungin lunastuksen päätyttyä pantava vimlle 
yleisen alueen mittaus. Muu 42 a §:n 2 momen
tin nojalla lunastettavaksi määrätty alue liitetään 
kunnan omistamaan tt/aan noudattaen soveltuvin 
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Ehdotus 

osin, mitä 31 luvussa säädetään, tai muodoste
taan tzlaksi noudattaen, mitä 256 §:n 1 ja 2 
momentissa säädetään. Tzlaan liittäminen ja ti
laksi muodostaminen toimitetaan ennestään ole
vien tzlojen manttaaleja muuttamatta. 

42 c § 
jakoperusteena yhteisen alueen jaossa on kun

kin kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen. Osuu
den suuruus määrätään sellaisen jakoperusteen 
tai sellaisen osuuden suuruutta koskevan muun 
päätöksen mukaan, jota on noudatettu tai joka 
on annettu alueen yhteiseksi jättämistä tai erotta
mista koskevassa toimituksessa. jos alue on jäänyt 
tai muodostunut tzlojen yhteiseksi zlman, että 
asiaa on käsitelty toimituksessa, muodostettujen 
tilojen osuudet ovat toimituksen suorittamisen 
ajankohtana voimassa olleen lain mukaiset. Szltä 
osin kuin osuudesta on myöhemmin toisin sovit
tu, määrätty tai laissa säädetty, osuus määräytyy 
tällaisen sopimuksen, päätöksen tai säännöksen 
mukaisesti. 

Kiinteistö/le, josta 42 §:n nojalla on otettu 
tiluksia yhteisen alueen jakoon, annetaan jaossa 
tzluksia jakoon otettujen tzlusten nautintaa vas
taava määrä. 

42 d § 
Kun toimitusmiehet päättävät yhteisen alueen 

jaon edellytyksistä ja laajuudesta, on heidän 
samalla päätettävä, mzltä osin jako suoritetaan 
41 §:n 1 momentissa tarkoitettuna jakona ja 
mzltä osin 42 a §:ssä tarkoitettua lunastusmenet
telyä käyttäen sekä mitä osuuksia määrätään 
41 §:n 2 momentin nojalla lunastettaviksi. 

232 a § 
Sellainen ennen 1 päivää tammikuuta 1917 

maanmittaustoimituksessa yleisenä tai yhteisenä 
alueena jakokunnan osakastilojen tarvetta laa
jempaan tarkoitukseen käytettäväksi jätetty tai 
erotettu alue tai tällaisen alueen osa, jota ei ole 
myöhemmin muodostettu kiinteistöksi tai yhtei
seksi alueeksi ja joka on tarkoitettu sotaväen 
harjoituskentå'ksi tai kå'ytettåväksi kirkkoa, kap
pelia, hautausmaata, pitäjänkoulua, köyhäinhuo
netta, kruununmakaszi'nia, pitäjänmakasiinia, 
sairaanhoitolaitosta tai muuta sellaista yleistä tar
vetta varten, muodostetaan tzlaksi tai yhteiseksi 
alueeksi ja alueen omistaja selvitetään sen mu
kaan kuin 232 b ja 232 c §:ssä säädetään. 
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Ehdotus 

232 b § 
Edellä 232 a §:ssä tarkoitetun alueen omistaja 

on se, jota varten alue toimitusasiakirjoista tai 
muista asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan 
on yleiseksi tai yhteiseksijätetty taikka erotettu ja 
joka on ryhtynyt käyttämään aluetta alkuperäi
seen tarkoitukseen. jos alueen käytöstä alkuperäi
seen tai sitä vastaavaan tarkoitukseen on ryhtynyt 
huolehtimaan toinen, joka on saanut alueen 
hallintaansa, on omistaja se, joka tehtävästä huo
lehtii. 

jos aluetta ei ole ryhdytty käyttämään alkupe
räiseen tarkoitukseensa tai alueen käyttö on 
muuttunut, on omistaja se, joka aluetta omista
jana hallitsee. jollei aluetta kukaan omistajana 
hallitse, omistaa kunta alueen. 

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty aluees
ta, koskee myös alueen osaa. 

232 c § 
Sen seikan selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi, 

kenelle 232 a §:ssä tarkoitetun alueen omistusoi
keus kuuluu, voidaan toimittaa jaon täydentämi
nen. Samalla alue muodostetaan .tt/aksi tai lti'te
tään ennestään olevaan tzlaan noudattaen, mitä 
240 §:ssä on säädetty, taikka, jos alue on yhtei
nen alue, käydään sen rajat, mikäli ne ovat 
epäselvät, ja määrätään ne kti'nteistöt, joiden 
yhteinen alue on. Liitettäessä aluetta tilaan ei 
vastaanottavan tilan manttaalia muuteta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua jaon täyden
tämistä saa hakea se, joka omistajana hallitsee 
232 a §:ssä tarkoitettua aluetta tai jonka oikeutta 
tai etua asia muutoin koskee. 

236 § 

Sen lisäksi, mitä jakotoimituksen alkukokouk
sen tiedottamisesta on säädetty, on 232 c §:ssä 
tarkoitetun jaon täydentämisen alkukokouksesta 
aina tiedotettava yhdessä tai kahdessa paikkakun
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaista
valla kuulutuksella ja kunnanhallitukselle, asian
omaiselle valtion viranomaiselle sekä asianomai
selle tuomiokapitulzlle ja seurakunnalle lähetettä
vzllä kutsukirjezllä. 

236 a § 
Myönnettäessä lainhuutoa stlle, joka 

232 c §:ssä tarkoitetussa jaon täydentämisessä 
tehdyn ratkaisun mukaan on toimituksessa muo
dostetun ttlan omistaja, katsotaan toimituksessa 
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247 § 
Edellä tässä luvussa säädetyn alueen, osuuden 

tai etuuden siirtäminen tai lunastaminen toimi
tetaan manttaaleja muuttamatta. Kuitenkin on 
241 ja 243 §:ssä mainituissa tapauksissa tilojen 
manttaalit muutettava, jollei alueen, osuuden tai 
etuuden arvo ole vähäinen verrattuna luovutta
van tilan arvoon. Jos lunastaminen tapahtuu 
29 §:n 2 momentin mukaan tai noudattaen 
243 §:n 2 momentissa säädettyä menettelyä, ei 
manttaaleja muuteta. 

248 § 
Edellä 241, 243 ja 246 §:ssä mainittua siirtoa, 

lunastamista tai liittämistä toimitettaessa on so
veltuvilta kohdin noudatettava mitä tilusvaihdos
ta on säädetty sekä lisäksi, jos tilojen manttaalit 
tulevat muutettaviksi, mitä lohkomisesta on sää
detty. 

270 § 
Jaon täydentämisestä aiheutuneiden kustan

nusten suorittamisessa on noudatettava soveltu
vin kohdin jaon toimituskustannuksia koskevia 
säännöksiä. Kuitenkin suorittaa kustannukset 
231 aja 231 b §:ssä tarkoitetusta wimituksesta 
hakija ja, milloin se katsotaan kohtuulliseksi, 
myös muut asianosaiset. Kustannukset jaetaan 
viimeksi mainitussa tapauksessa asianosaisten kes
ken toimituksesta kullekin aiheutuneen hyödyn 

Ehdotus 

laaditun selitelmän ote riittäväksi selvitykseksi 
hänen saannostaan. 

243 a § 
jos kiinteistön tai yhteismetsän tiluksiin ra;oit

tuu 40 §:ssä tarkoitettu yhteinen alue, ;oka huo
mattavasti vaikeuttaa kiinteistön tai yhteismetsän 
tilusten käyttöä tai jota voidaan tarkoituksenmu
kaisesti käyttää vain sanottujen tilusten yhteydes
sä, voidaan, jollei asia ole sopivasti tilusvaihdolla 
korjattavissa, yhteinen alue tai sen osa kiinteistön 
omistajan tai yhteismetsän osakaskunnan vaati
muksesta lunastaa täyttä korvausta vastaan ja 
szirtää lunastajan kiinteistöön tai yhteismetsään. 

Lunastetusta yhteisestä alueesta suoritettavan 
korvauksen maksamiseen, tallettamiseen ja peri
miseen sovelletaan, mitä 243 §:n 2 ja 3 momen
tissa säädetään. 

247 § 
Edellä tässä luvussa tarkoitetun alueen, osuu

den tai etuuden siirtäminen, liittäminen tai lu
nastaminen totmttetaan tzlojen manttaaleja 
muuttamatta. Kuitenkin on 241, 243 ja 243 a 
§:ssä mainituissa tapauksissa manttaalit muutet
tava, jollei alueen, osuuden tai etuuden arvo ole 
vähäinen verrattuna luovuttavan tilan arvoon. Jos 
alueen tai osuuden siirtäminen, lzittäminen tai 
lunastaminen, tapahtuu 29 §:n 2 momen
tin,41 §:n 2 momentin tai 42 a §:n 1 momentin 
mukaan tai noudattaen 243 §:n 2 momentissa 
säädettyä menettelyä, ei manttaaleja muuteta. 

248 § 
Edellä 241, 243, 243 aja 246 §:ssä tarkoitettua 

siirtämistä, lunastamista tai liittämistä toimitet
taessa on soveltuvin kohdin noudatettava mitä 
tilusvaihdosta on säädetty sekä siltä osin, kuin 
tilojen manttaalit tulevat muutettaviksi, mitä 
lohkomisesta on säädetty. 

270 § 
Jaon täydentämisestä aiheutuneiden kustan

nusten suorittamisessa on noudatettava soveltu
vin kohdin jaon toimituskustannuksia koskevia 
säännöksiä. Edellä 231 a, 231 b ja 232 c §:ssä 
tarkoitetusta toimituksesta aiheutuvat kustan
nukset suorittaa kuitenkin hakija ja, milloin se 
katsotaan kohtuulliseksi, myös muut asianosaiset. 
Kustannukset jaetaan viimeksi mainitussa ta
pauksessa asianosaisten kesken toimituksesta kul-
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mukaan. Valtion osallistumisesta kustannusten 
suorittamiseen säädetään asetuksella. 

273 § 
Kustannukset 240, 241, 243 ja 246 §:ssä 

säädetyistä maanmittaustoimituksista suorittaa 
toimituksen hakija, jollei erikseen ole toisin sää
detty tai sovittu. 

lekin aiheutuneen hyödyn mukaan. Valtion osal
listumisesta kustannusten suorittamiseen sääde
tään asetuksella. 

273 § 
Kustannukset 240, 241, 243, 243 aja 246 §:ssä 

säädetyistä maanmittaustoimituksista suorittaa 
toimituksen hakija, jollei erikseen ole toisin sää
detty tai sovittu. 

Mtlloin 243 tai 243 a §:n mukaisessa toimituk
sessa on kysymys alueiden lunastamisesta muulle
kin asianosaiselle kuin toimituksen hakijalle, jae
taan kustannukset heidän kesken toimituksesta 
saadun hyödyn tai muun kohtuulliseksi katsotun 
perusteen mukaan. 

307 § 
Toimitusmiesten jaossa tekemä paatos, jota 

asi~nosainen ei ole hyväksynyt, on toimitusinsi
nöörin alistettava maaoikeuden tutkittavaksi, jos 
päätös koskee: 

4) 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun lunastus
menettelyn käyttämistä vesijätön jaossa. 

4) 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun lunastus
menettelyn käyttämistä vesijätön jaossa, taikka 
41 §:n 2 momentissa tarkoitettua osuuden lunas
tusvelvollisuutta tai 42 a §:ssä tarkoitetun lunas
tusmenettelyn käyttämistä enllisen yhteisen 
alueen jaossa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 




