
1987 vp. - HE n:o 208 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesistöhankkeiden johdos
ta suoritettavista tilusjärjestelyistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka 
nojalla voitaisiin suorittaa tilusjärjestely kiinteis
töjaotuksen parantamiseksi silloin, kun vesistöön 
rakentaminen, ojitus tai muu vesilain mukainen 
hanke on suoritettu tai suoritetaan siten, että 
siitä aiheutuu tilusten pirstoutumisen tai supistu
misen vuoksi haittaa kiinteistön käytölle. Tilus
järjestelyssä voitaisiin myös järjestellä mainittujen 
hankkeiden vuoksi vaikeutuneet kulkuyhteydet. 

Tilusjärjestely toimeenpantaisiin tilusjärjestely
toimituksessa, jossa noudatettaisiin samantapais
ta menettelyä kuin jakolain mukaisissa maanmit
taustoimituksissa. Suoritettavina järjestelytoi
menpiteinä tulisivat kysymykseen muun muassa 
jakolain mukainen tilusvaihto, alueen siirtämi
nen, rasitteen petustaminen ja poistaminen sekä 
yksityistielain mukainen tieoikeuden perustami
nen sekä tien siirtäminen ja lakkauttaminen. 

Lakiehdotuksen mukaan erilaiset järjestelytoi
menpiteet suunniteltaisiin ja toteutettaisiin jär
jesteltävällä alueella samanaikaisesti yhdessä toi
mituksessa, kun nykyään olisi tarpeen suorittaa 
useita eri toimituksia. 

Järjestely pantaisiin yleensä toimeen vesilain 
mukaista hanketta koskevan päätöksen saatua 
lainvoiman. Ojituksen yhteydessä tilusjärjestely 
toteutettaisiin kuitenkin ojitustoimituksen kestä
essä. Tilusjärjestelyn vireille panon nopeuttami
seksi ja helpottamiseksi mahdollistetaan toimi
tuksen vireille saaminen myös viran puolesta. 
Tilusjärjestelyjä tuenaisiin eräiltä osin valtion 
varom. 

Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista 
tilusjärjestelyistä ja eräät siihen liittyvät lait on 
tarkoitus saattaa voimaan heti niiden tultua hy
väksytyiksi. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet ja keinot 

Vesistöön rakentamisen, ojituksen ja muiden 
vesilain (264 161) mukaisten hankkeiden toteut
tamisen johdosta kiinteistöjen tilukset usein pirs
toutuvat ja supistuvat haitallisesti. Kanavan, 
ojan, penkereen tai muun sellaisen hankkeen 
toteuttamisen vuoksi voivat myös olemassa olevat 
tieyhteydet katketa. Tilusten pirstoutuminen vai
keuttaa peltojen käyttöä ja aiheuttaa tällä tavoin 
tuotantokustannusten kohoamista. Metsien osalta 
muodoltaan epätarkoituksenmukaiset tai liian 
pienet alueet lisäävät metsätalouden harjoittami
sen kustannuksia. Näiden haittojen poistaminen 
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ja vähentäminen edellyttää, että tarpeet tilusten 
käytön parantamiseksi voidaan selvittää tietyllä 
yhtenäisellä alueella samalla kertaa kokonaisuu
dessaan ja selvityksen perusteella suorittaa tarvit
tavat toimenpiteet. Lakiehdotuksen tarkoitukse
na on mahdollistaa tässä tarkoituksessa tehtävien 
tilusjärjestelyjen suorittaminen. 

Ojituksesta saatavaa hyötyä voitaisiin useissa 
tapauksissa lisätä, jos ojituksen yhteydessä toteu
tettaisiin tilusten järjestely siten, että maanomis
tusyksiköt paremmin sopeutuisivat maastokuvioi
hin. Tällaisissa tapauksissa tilusjärjestely olisi suo
ritettava riittävässä yhteistyössä ojitussuunnitel
man laatijan kanssa. Ehdotukseen on sisällytetty 
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myös tällaisen menettelyn mahdollistavat sään
nökset. 

Ehdotuksen mukaisilla tilusjärjestelyillä pois
tettaisiin niitä haittoja, joita vesilain mukaisten 
hankkeiden toteuttamisesta hankkeen läheisyy
dessä oleville tiloille aiheutuu. Tällaisista haitois
ta on hankkeen toteuttaja yleensä velvollinen 
suorittamaan asianomaisten tilojen omistajille 
korvauksen. Vesilain nojalla sen sijaan ei tämän
kaltaisten haittojen syntymistä voida estää tai 
haittoja poistaa. Tällöin seurauksena on se, että 
vesioikeudellisesta hankkeesta aiheutuva epätar
koituksenmukainen tilussijoitus jää pysyväksi. 

Jos ehdotuksen mukaiset tilusjärjestelyt suori
tettaisiin vesioikeuskäsittelyn osana, saattaisi teo
riassa olla mahdollista toimia siten, että tilusjär
jestelyillä poistettaisiin korvattaviksi tulevia hait
toja ja tällä tavalla vähennettäisiin vesilain mu
kaisen hankkeen toteuttajan velvollisuutta kor
vausten maksamiseen. Tämän vuoksi lakiehdo
tusta valmisteltaessa onkin selvitelty mahdolli
suuksia tilusjärjestelyn suorittamiseen vesioikeus
käsittelyn osana. 

Tilusjärjestelyn suorittaminen osana vesioikeu
dellisten lupien myöntämistä tarkoittavaa menet
telyä merkitsisi lupien myöntämisen hidastumis
ta. Tilusjärjestelyn suorittaminen edellyttäisi joka 
tapauksessa omaa toimitusluonteista menettelyä, 
joka olisi suoritettava katselmustoimituksen yh
teydessä. Tämä puolestaan pidentäisi viimeksi 
mainittua toimitusta. Tilusjärjestelyn suorittami
sen kannalta on lisäksi yleensä välttämätöntä 
tietää, mikä on myönnettävän vesioikeudellisen 
luvan sisältö, koska vasta tämän perusteella voi
daan luotettavasti tietää, millä tavalla järjesteltä
vien tilusten käyttö tulee muuttumaan. Lopulli
sen ratkaisun tekeminen tilusjärjestelystä edellyt
täisi näin ollen, varsinkin vähänkin epäselvem
pien tapausten osalta, että kysymys vesioikeudel
lisesta luvasta on lopullisesti ratkaistu. Jos vesioi
keudellinen lupa vesioikeudessa tai korkeimmas
sa hallinto-oikeudessa tehdyllä päätöksellä muu
tetaan poikkeamaan siitä, mitä katselmustoimi
tuksessa ja sen yhteydessä suoritetussa tilusjärjes
telyssä on edellytetty, olisi myös tehtyä tilusjär
jestelyä tarkistettava. Tämä tarkistus kuuluisi ve
sioikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudel
le, mikä viivästyttäisi asiaa koskevan päätöksen 
tekemistä. Vesioikeuskäsittelyn hidastuminen 
puolestaan aiheuttaisi haittoja toisaalta hankkeen 
toteuttajalle ja toisaalta hankkeista kärsiville. 

Samassa yhteydessä on selvitelty kysymystä sii
tä, tulisiko tilusjärjestelytarvetta aiheuttavien ve
sioikeudellisten hankkeiden käsittelyssä menetel-

lä siten, että korvauskysymykset kokonaisuudes
saan käsiteltäisiin varsinaisen luvan myöntämises
tä erillisinä. Tällöin vesioikeus ensi vaiheessa 
myöntäisi luvan hankkeen toteuttamiseen ja kor
vauskysymykset, joiden käsittelyn yhteydessä suo
ritettaisiin tarvittava tilusjärjestely, käsiteltäisiin 
kokonaisuutena erillisinä. Tästä järjestelmästä ei 
aiheutuisi edellä selostettua haitallista lupien 
myöntämisen hidastumista. Sen sijaan vesioikeu
dellisista hankkeista maksettavien korvausten kä
sittely hidastuisi, jos ennen rahakorvausten suo
rittamista olisi selvitettävä mahdollisuudet hait
tojen vähentämiseen tilusjärjestelyn avulla. Kun 
ei ole mahdollista käsittelyn alkuvaiheessa erottaa 
erilaisia korvauksia toisistaan, tilusjärjestely vii
västyttäisi kaikkien vesioikeudellisesta hankkeesta 
haittaa kärsivien korvauksia. 

Edellä selostettujen syiden johdosta ei ole 
katsottu voitavan luoda sellaista järjestelmää, 
jossa tilusjärjestelyt muodostaisivat osan vesioi
keudellista lupakäsittelyä. Tämä merkitsee sitä, 
että vesioikeudellisesta hankkeesta tilussijoituk
selle aiheutuvasta haitasta vastaisuudessakin jou
dutaan maksamaan asianomaisille maanomistajil
le korvauksia, vaikka alueella suoritettaisiin tä
män lakiehdotuksen mukainen tilusjärjestely. 

Epätarkoituksenmukaisista tilussijoituksista on 
maanomistajille aiheutuvien haittojen lisäksi kat
sottava olevan yleisempääkin haittaa. Näiden 
haittojen poistaminen on tärkeätä riippumatta 
siitä, missä määrin vesioikeudellisen hankkeen 
toimeenpanija maksaa maanomistajille korvausta 
hankkeesta johtuvista haitoista. Ainoa keino täl
laisten haittojen poistamiseen on suorittaa 
alueella tilusjärjestely, joka, kuten edellä on 
todettu, olisi suoritettava vesioikeuskäsittelystä 
erillisenä. 

Ojituksen toteuttamisen yhteydessä on useissa 
tapauksissa tarkoituksenmukaista suorittaa myös 
tilusten järjestelyjä. Tilussijoituksen parantami
sella voidaan mahdollistaa ojien sijoittaminen 
entistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja täl
lä tavalla tilussijoituksen parantaminen lisää oji
tuksesta saatavaa hyötyä. Ojitus poikkeaa myös 
vesioikeudellisen käsittelyn osalta muista vesilain 
mukaisista hankkeista. Vesioikeuden lupa ei ole 
yleensä tarpeen eikä luvassa, jos sellainen kuiten
kin haetaan, määrätä sitä, miten ojitus yksityis
kohdissaan on tehtävä, vaan ojitus suunnitellaan 
tällöin ojitustoimituksessa. Ojitustoimituksessa 
laaditaan ojitussuunnitelma myös kaikkiin niihin 
yhteisiin ojituksiin, joista osakkaat eivät sovi. 
Ojitustoimituksen päätös jää pysyväksi, jollei siitä 
valiteta, ja tässä suhteessa ojitustoimitus poikkeaa 
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vesilain mukaisesta katselmustoimituksesta. Kun 
ojitustoimituksessa valmistetaan suunnitelma oji
tuksen toimeenpanosta, mahdollistaa se, että 
alueen tilusten sijoittelua samalla tarkistetaan. 
Ojituksen ja tilusjärjestelyn tarkoitukset ovat 
myös perimmältään yhteiset, sillä kummankin 
tarkoituksena on edistää alueiden tarkoituksen
mukaista käyttöä. Niinpä esitykseen onkin otettu 
säännökset siitä, miten yhteisen ojituksen yhtey
dessä tulisi menetellä tilussijoituksen parantami
seksi samassa yhteydessä. 

2. Nykyinen tilanne Ja asian val
mistelu 

2 .1. Lainsäädäntö Ja käytäntö 

Erilaisia toimenpiteitä tilusten järjestämiseksi 
voidaan suorittaa jakolain (604/51) mukaisesti. 
Alueen kiinteistöolojen perinpohjaiseksi järjeste
lemiseksi voidaan suorittaa jakolain 2 luvussa 
tarkoitettu uusjako. Tällaisen uusjaon voi maan
mittaushallitus määrätä pantavaksi vireille muun 
muassa siinä tapauksessa, että uusjaon tarve on 
huomattavalta osalta aiheutunut vesilakiin perus
tuvasta toimenpiteestä ja että jakolain 10 §:n 
mukaiset edellytykset uusjaon suorittamiselle 
näyttävät olevan olemassa. Vesilain mukaiset 
hankkeet eivät yleensä aiheuta niin laajakantoisia 
muutoksia kiinteistöoloissa, että niiden johdosta 
tulisi käytännössä kysymykseen uusjaon suoritta
minen. Maanmittaushallituksen edellä tarkoite
tun määräyksen nojalla ei yhtään uusjakoa ole
kaan toistaiseksi suoritettu. 

Tilusten järjestelyä voidaan jakolain mukaan 
lisäksi suorittaa tilusvaihdolla. Muut jakolain 
mukaiset toimitukset mahdollistavat tilusten ja 
etuuksien järjestelyä eräissä erityistapauksissa, 
mutta näiden toimitusten merkitys on varsin 
vähäinen. Tilusvaihto on tarkoituksenmukainen 
menettely lähinnä muutamaa tilaa koskevan yk
sittäisen ongelman poistamisessa. Tilusvaihdon 
suorittamisen edellytykset ovat kuitenkin varsin 
tiukat, mikä vähentää sen käyttökelpoisuutta 
tilusten yleisempään järjestämiseen. Vesilain mu
kaiset hankkeet edellyttävät tietyn alueen tilusten 
järjestämistä samanaikaisesti ja riittävän jousta
vasti. Tähän tarkoitukseen ei jakolain mukainen 
tilusvaihto ole riittävän tarkoituksenmukainen ja 
joustava toimitus. 

Vesilain mukaisen ojituksen yhteydessä voi
daan toimittaa tilusjärjestely myös eräistä tilusjär
jestelyistä annetun lain (54/75) nojalla. Järjeste-

lytoimenpiteinä tulevat kyseeseen tilusten vaihto 
ja tilusten siirto tilasta toiseen täyttä rahavastiket
ta vastaan. Laki ei koske muita vesilain mukaisia 
hankkeita kuin ojituksia eikä lakia ole käytännös
sä lainkaan sovellettu. 

Silloin kun vesistöhankkeen toteuttamiseen 
liittyy kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk
sien lunastuksesta annetun lain (603/77), jäljem
pänä lunastuslaki, mukainen lunastustoimitus, 
voidaan tässä toimituksessa suorittaa mainitun 
lain mukainen tilusjärjestely ja yksityisten teiden 
järjestely. Käytännössä lunastuslain mukaista me
nettelyä käytetään esimerkiksi kanavahankkeiden 
toteuttamisen yhteydessä. Lunastustoimituksen 
suorittaminen vesistöhankkeisiin liittyen tulee 
käytännössä kuitenkin vain harvoin kysymykseen. 

2.2. Ehdotetun lainsäädännön tarve 

Kuten edellä on todettu, voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan ei ole asianmukaisia kei
noja vesilain mukaisesta hankkeesta aiheutuvan 
tilussijoituksen parantamiseen. Jakolain mukai
nen uusjako on liian laajamittainen toimitus 
tällaisiin tapauksiin. Tilusvaihto on puolestaan 
liian jäykkä ja lähinnä vain muutamaa kiinteistöä 
koskeva toimitus. Eräistä tilusjärjestelyistä annet
tu laki koskee vain ojitustapauksia, minkä lisäksi 
lakia on pidettävä muutoinkin puutteellisena. 
Lunastuslain mukainen tilusjärjestely tulee niin 
ikään vain harvoissa tapauksissa kysymykseen. 
Kun toisaalta vesilain mukaiset hankkeet aiheut
tavat ja ovat jo aiheuttaneet huomattavia haittoja 
tilussijoitukseen, tulisi näiden poistamiseksi tar
vittavat säännökset saada aikaan. Lisäksi ojituk
sesta saatavan hyödyn lisäämiseksi tulisi myös 
yhteisen ojituksen tekemiseen liittyen olla mah
dollista tarvittaessa järjestellä alueen tiluksia tar
koituksenmukaisella tavalla. 

Esityksen tarkoituksena on luoda uusjakoa 
joustavampi toimitus, jonka avulla kuitenkin 
voitaisiin suorittaa tarvittavia toimenpiteitä useita 
kiinteistöjä käsittävän alueen tilusten järjestämi
seen. Esityksen mukaan tähän päästäisiin siten, 
että lakiehdotuksen mukaisessa tilusjärjestelytoi
mituksessa voitaisiin suorittaa lakiehdotuksessa 
tarkemmin mainittuja toimenpiteitä. Näitä toi
menpiteitä koskevat yksityiskohtaiset säännökset 
sisältyvät jakolakiin tai yksityisistä teistä annet
tuun lakiin (358/62), mutta ehdotetussa laissa 
olisi eräitä tarpeellisia täydentäviä säännöksiä. 

Esitykseen sisältyvät myös ehdotus laiksi vesi
lain muuttamisesta ja ehdotus laiksi eräistä tilus-
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järjestelyistä annetun lain muuttamisesta. Vesila
kiin tehtävällä muutoksella on tarkoitus järjestää 
vesilain mukaisia hankkeita koskevien tietojen 
tuleminen maanmittausviranomaisille sekä yh
teistoiminta ojituksen ja tilusjärjestelyn suunnit
telussa. Eräistä tilusjärjestelyistä annettua lakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että laista pois
tetaan ojitusta koskeva maininta tarpeettomana. 

2.3. Valmisteluvaiheet 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 
1981 toimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistel
la ehdotus lainsäädännöksi vesistöön rakentami
sen, vesistöjen järjestely- ja säännöstelytoimenpi
teiden, ojituksen ja muiden vastaavien vesilain 
mukaisten toimenpiteiden johdosta tarpeellisten 
tilusjärjestelyjen suorittamisesta. Toimikunnan 
työn tuloksena valmistui 31 päivänä tammikuuta 
198 3 Vesistöhankkeiden tilusjärjestelytoimikun
nan mietintö (1983/21). Toimikunnan mietin
nöstä pyydettiin lausunto liikenneministeriöltä, 
oikeusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
maanmittaushallitukselta, tie- ja vesirakennus
hallitukselta, vesihallitukselta, Maataloustuotta
jain Keskusliitolta ja Suomen kunnallisliitolta. 
Oheiset ehdotukset perustuvat toimikunnan eh
dotuksiin ja niistä annettuihin lausuntoihin. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
henkilöstövaikutukset 

Maanmittaustoimitusten tapaan lakiehdotuk
sen mukaisen tilusjärjestelytoimituksen suorittai
sivat asianomaisen maanmittaustoimiston toimi
tusinsinööri ja kaksi maanmittaustoimitusten us
kottua miestä. Myös toimituksen tarkastus ja 
rekisteröinti tapahtuisi maanmittaushallintovi
ranomaisten toimesta samalla tavoin kuin jako
lain mukaisen maanmittaustoimituksen tarkastus 
ja rekisteröinti. Esitys ei siis aiheuta organisatori
sia järjestelyjä. Lakiehdotuksen mukaisten tilus
järjestelyjen toteuttaminen ei myöskään edellytä 
lisähenkilökunnan saamista. 

4. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Tilusjärjestelytoimituksen käyttöönottaminen 
ei sinänsä aiheuttaisi valtiolle lisäkustannuksia. 
Esitykseen sisältyvät säännökset tilusjärjestelyjen 
tukemisesta valtion varoin aiheuttaisivat jossakin 
määrin menoja valtiolle. Tarvittavien varojen 
markkamäärää ei voida tässä vaiheessa arvioida, 
mutta ilmeistä kuitenkin on, että vuosittain tar
vittavat varat jäävät suhteellisen vähäisiksi. 

Tilusjärjestelyn toteuttaminen vaikuttaa maa
ja metsätalouden harjoittajien viljely- ja kuljetus
kustannuksia vähentävästi ja parantaa siten näi
den elinkeinonharjoittajien taloudellista tulosta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Laki vesistöhankkeiden johdosta 
suoritettavista tilusjärjestelyistä 

1 §. Pykälän 1 momenttiin on otettu lain 
soveltamisalaa koskeva säännös. Lakiehdotuksen 
mukainen tilusjärjestely edellyttäisi säännöksen 
mukaan sitä, että vesilain mukainen hanke ai
heuttaa haittaa kiinteistön tai sen osan käyttämi
selle joko tilusten pirstoutumisen tai supistumi
sen taikka kulkuyhteyden vaikeutumisen vuoksi. 
Lakiehdotuksen soveltamisala on näin ollen var
sin rajoitettu. 

Lakiehdotuksessa ei ole pyritty luenelemaan 
niitä vesilain mukaisia hankkeita, joista 1 mo
mentissa mainittua haittaa saattaa aiheutua. Esi
merkkeinä on kuitenkin mainittu vesistöön ra
kentaminen ja ojitus. Käytännössä lakiehdotuk
sen mukainen hanke tuskin tulee kysymykseen 
jäteveden johtamista tarkoinavaan hankkeeseen 
liittyen. 

Jakolain 10 §:n mukaan uusjaon edellytyksenä 
on, että tilojen tilukset ovat liian monina taikka 
sijainniltaan tai muodoltaan tahi muutoin niiden 
tarkoituksenmukaisen käytön kannalta sopimat
tomina palstoina ja että tilukset voidaan sijoittaa 
olennaisesti paremmin ja tästä sijoittelusta sekä 
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uusjaossa tehtäväksi päätettävistä perusparannuk
sista tiloille aiheutuva hyöty on kustannuksia ja 
haittoja olennaisesti suurempi. Jos uusjaon tarve 
aiheutuu huomattavalta osalta vesilakiin perus
tuvasta toimenpiteestä, voi maanmittaushallitus 
määrätä uusjaon vireille pantavaksi. 

Lakiehdotuksen tarkoittamissa tapauksissa ei 
ole kysymyksessä sellainen tilanne, että edellytyk
set uusjaon suorittamiselle olisivat olemassa. Val
litsevan käytännön mukaan uusjaon tarkoitukse
na on alueen kiinteistörungon parantaminen, 
joten siihen kuuluvat olennaisena osana tilussijoi
tuksen parantamiseen liittyvät perusparannus
työt. Lakiehdotuksen tarkoittamassa tilusjärjeste
lyssä on sen sijaan kysymys vesilain mukaisen 
hankkeen aiheuttamien haittojen poistamisesta 
ilman erityisen suuria perusparannustöitä. Kuten 
yleisperusteluissa jo on todettu, lakiehdotuksen 
mukainen tilusjärjestely olisi kaiken kaikkiaan 
vähemmän perinpohjainen ja pienempiä ongel
mia käsittelevä toimitus kuin uusjako. 

Tilusvaihdon yleisenä edellytyksenä jakolain 
211 §:n mukaan on, että tilusvaihto voi tapahtua 
kenellekään sanottavaa haittaa tuottamatta ja 
vähentämättä minkään tilan jyvitysarvoa, että 
vaihdolla saadaan aikaan tuntuvasti parempi ti
lussijoitus ja että tilusvaihtotoimituksessa voidaan 
noudattaa jakolain yleisiä säännöksiä palstojen 
luvusta ja muodosta sekä tilusten tarkoituksen
mukaisen käytön järjestelystä. Käytännössä tilus
vaihto on muodostunut lähinnä tilojen rajoissa 
olevien epätarkoituksenmukaisten mutkien oikai
semiseksi ja erillisten palstojen sijoittamisen tar
kistamiseksi. Tämän vuoksi tilusvaihto ei sovellu 
yksinomaiseksi keinoksi lakiehdotuksen tarkoitta
mien epäkohtien korjaamisessa. 

Jakolain 284 §:n mukaan yhteiset alueet eivät 
ole kiinteistöjä. Tilusjärjestelyn suorittamisen 
kannalta saattaa joissakin tapauksissa olla tärkeä
tä, että järjestely voidaan ulottaa koskemaan 
myös yhteisiä alueita. Tämän vuoksi pykälän 2 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että yhtei
nen alue lakiehdotuksessa rinnastetaan kiinteis
töön. 

2 §. Vesilain mukaiset hankkeet poikkeavat 
jossakin määrin toisistaan, minkä vuoksi niiden 
aiheuttamat haitatkin saattavat olla erilaisia. Tä
män vuoksi haittojen poistamisessa saattaa olla 
tarpeen suorittaa useita erilaisia toimenpiteitä. 
Lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentissa on luettelo 
niistä toimenpiteistä, joita tilusjärjestelyssä voi
daan suorittaa. Kukin luettelossa oleva toimenpi
de voidaan nykyisin suorittaa joko jakolain mu
kaisena erillisenä maanmittaustoimituksena tai 

yksityisistä teistä annetussa laissa säädetyssä jär
jestyksessä. 

Ojitukseen liittyen on mahdollista suorittaa 
tilusjärjestelytoimitus siten, että tilusjärjestelyä ja 
ojitusta suunnitellaan yhteistyössä. Ojitus poik
keaa tässä suhteessa muista vesilain mukaisista 
hankkeista. Pykälän 2 momenttiin on tästä yh
teistyöstä otettu nimenomainen maininta. 

Vesilain mukaisesta hankkeesta saattaa aiheu
tua haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle esi
merkiksi siten, että maatilukset muuttuvat vesiti
luksiksi tai rasitteet menettävät tosiasiallisen mer
kityksensä. Tällaiset epäselvyydet tulisi aina voida 
tilusjärjestelyssä poistaa. Tämän mahdollistava 
säännös on otettu pykälän 3 momenttiin. 

3 §. Kuten edellä on todettu lakiehdotuksen 
mukaisessa tilusjärjestelyssä suoritetaan sellaisia 
toimenpiteitä, jotka erillisinä suoritetaan maan
mittaustoimituksissa. Näiden toimenpiteiden 
suorittaminen osana tilusjärjestelyä edellyttää 
näin ollen myös, että ne käsitellään toimitus
menettelyssä. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan
kin säädettäväksi, että tilusjärjestely suoritetaan 
til usj ärj estel ytoimituksessa. 

Tilusjärjestelytoimitus on luonteeltaan maan
mittaustoimitus. Tämän vuoksi on asianmukaista 
soveltaa siihen maanmittaustoimituksista yleensä 
annettuja säännöksiä. Tilusjärjestelytoimitusta 
aloitettaessa ei voida kuitenkaan varmuudella 
tietää, mitä lakiehdotuksen 2 §:ssä mainittuja 
toimenpiteitä tullaan suorittamaan. Tämän 
vuoksi on lakiehdotukseen otettu säännös tilus
j ärj estel ytoimituksen toimitusmenettelystä. 

Jakolain säännökset poikkeavat toimenpiteestä 
riippuen jonkin verran toisistaan. Suoritettaessa 
jotakin 2 §:ssä mainittua toimenpidettä tilusjär
jestelytoimituksessa on asianmukaista soveltaa tä
hän toimenpiteeseen jakolaissa olevia säännöksiä. 
Jäljempänä on ehdotettu erikseen säädettäväksi 
tilusjärjestelyn tarkoituksenmukaisen toteuttami
sen vaatimista poikkeuksista jakolaissa säädettyi
hin menettelytapoihin. 

Jakolain 64 §:n mukaan määräalan haltija on 
asianosainen vain lohkomisessa, mutta hänellä 
kuitenkin on oikeus käyttää muissakin maanmit
taustoimituksissa puhevaltaa jakolain 65 §:n mu
kaisesti. Milloin tilusjärjestelyn suorittaminen 
koskettaa myös määräalaa, puututaan toimituk
sessa sillä tavoin määräalan haltijan oikeus
asemaan, että hänelle olisi annettava asianosaisa
sema toimituksessa. Tämän vuoksi pykälän 2 
momenttiin on otettu säännös, että se, jolle on 
luovutettu määräala tilasta, on asianosainen jär
jestelytoimituksessa. 
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4 §. Pykälän 1 momentin mukaan oikeus 
hakea tilusjärjestelytoimitusta on asianomaisen 
kiinteistön omistajalla. Säännös vastaa maanmit
taustoimituksissa yleisesti noudatettua peri
aatetta. 

Vesilain mukaisten hankkeiden johdosta tar
peellisten tilusjärjestelyjen vireille saamista on 
pidettävä myös yleiseltä kannalta tarpeellisena. 
Mikäli tilusjärjestelyjen vireille saattaminen jäisi 
yksinomaan maanomistajien hakemusten varaan, 
on todennäköistä että tarpeellisiakin tilusjärjeste
lyjä voisi jäädä suorittamatta. Tämän vuoksi tulisi 
mahdollistaa tilusjärjestelyjen vireille saattami
nen myös viranomaisten toimesta. Tätä koskeva 
säännös on otettu pykälän 2 momenttiin. Samal
la ehdotetaan luotavaksi menettely, jonka mu
kaan vesilain mukaisia hankkeita koskevat vesioi
keuden ratkaisut on toimitettava asianomaiselle 
maanmittauskonttorille, jotta maanmittauskont
tori mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voisi 
selvittää tilusjärjestelyn tarpeellisuuden. Vastaa
vasti tulisi yhteiseen ojitukseen liittyvä tilusjärjes
telytoimitus määrätä vireille maanmittaustoimis
ton päätöksellä. 

Tilusjärjestelytoimituksen suorittamisesta tulee 
aina olla hyötyä myös maanomistajille. Toimitus
ta, jonka suorittamista kukaan maanomistaja ei 
vaadi, ei tulisikaan suorittaa. Tämän vuoksi on 
pykälän 3 momentissa nimenomainen säännös, 
että toimitusta, joka on pantu vireille viran
omaisten toimesta, mutta jota kukaan asianomai
nen ei vaadi, ei tulisi suorittaa. 

Lakiehdotuksen 2 §:n 3 momenttiin on otettu 
säännös, jonka mukaan vesilain mukaisesta hank
keesta rekisterilaitoksen ja kiinteistöjärjestelmän 
selvyydelle aiheutuvat haitat voidaan poistaa ti
lusjärjestelyssä suorittamalla tarpeelliset jakolain 
mukaiset toimenpiteet. Tällaiset epäselvyydet tu
lisi voida poistaa siitä riippumatta, vaativatko 
asianosaiset tilusjärjestelyn suorittamista vai ei
vät. Pykälän 3 momenttiin on otettu tämän 
vuoksi säännös, joka mahdollistaa tällaisten kiin
teistöjärjestelmän selvyyden vaatimien toimenpi
teiden suorittamisen siinäkin tapauksessa, että 
toimitus jätetään asianosaisten vastustuksen 
vuoksi tilusjärjestelyn osalta sikseen. 

5 §. Pykälään on otettu säännökset tilusjärjes
telyn suorittamisen yleisistä edellytyksistä. Kes
keisenä edellytyksenä olisi, että lakiehdotuksen 1 
§:ssä mainittua haittaa voidaan tilusjärjestelyllä 
olennaisesti vähentää tai haitta voidaan poistaa. 
Tämä edellytys koskee tilusjärjestelytoimituksen 
aloittamista. Tilusjärjestelyssä toteutettavien eri 
toimenpiteiden edellytyksistä on säännökset toi-

saalta jakolaissa ja yksityisistä teistä annetussa 
laissa ja toisaalta lakiehdotuksen 6-9 §:ssä. 

Kun ojituksen yhteydessä suoritettavan tilus
järjestelyn tarkoituksena on lisätä ojituksesta saa
tavaa hyötyä, ehdotetaan tällaisessa tapauksessa 
suoritettavan tilusjärjestelyn edellytykseksi sitä, 
että se ojituksen mahdollisesti aiheuttamien hait
tojen poistamisen ohella myös edistäisi ojitukses
ta saatavaa hyötyä. 

Yleisenä rajoituksena tilusjärjestelyn suoritta
miselle olisi pykälän mukaan se, että sillä ei saa 
aiheuttaa kenellekään sanottavaa vahinkoa tai 
haittaa. Vastaava edellytys on yleinen eri maan
mittaustoimitusten osalta. Tilusjärjestelyjen kes
keinen tarkoitus on maatilakiinteistöjen käytön 
parantaminen, joten tilusjärjestelyllä ei ole tar
koituksena puuttua taajamien alueiden käyttöön. 
Tämän vuoksi pykälään on myös otettu nimen
omainen maininta siitä, että tilusjärjestelyllä ei 
saa vaikeuttaa asema-, rakennus- tai rantakaavan 
toteuttamista. 

6 §. Jakolain 211 §:n mukaan tilusvaihdon 
suorittamisen pääasiallisena edellytyksenä on, et
tä tilusvaihto voi tapahtua sanottavasti haittaa 
kenellekään tuottamana, että paasaantöisesti 
minkään tilan jyvitysarvo ei vähene ja että tilus
vaihdolla saadaan aikaan tuntuvasti parempi ti
lussijoitus. Tilusvaihto edellyttää vielä, että osa
kastilojen rajojen tulee olla laillisesti määrätty ja 
että tilusvaihdon suorittamisessa voidaan noudat
taa jakolain yleisiä säännöksiä palstojen luvusta ja 
muodosta sekä teiden, ojien ja muiden tilusten 
tarkoituksenmukaisen käytön järjestämisestä. Ti
lusvaihto on joko vapaaehtoinen tai pakollinen. 
Pakollinen tilusvaihto voidaan suorittaa jakolain 
205-209 §:ssä mainituissa tapauksissa. 

Lakiehdotuksen mukaisten tilusjärjestelyjen 
kannalta tilusvaihdon suorittamisen edellytyksiä 
koskevat jakolain säännökset ovat yleisesti ottaen 
tarkoituksenmukaiset. Kuitenkin juuri vesilain 
mukaisten hankkeiden aiheuttamissa tilanteissa 
jakolain mukaisesti sallittava ero jyvitysarvoissa 
on liian ahdas. Tämän vuoksi ehdotetaan pykä
lässä säädettäväksi, että jyvitysarvojen erotus saisi 
olla enintään 10 prosenttia luovuttavan kiinteis
tön summittain arvioidusta jyvitysarvosta. Tämä 
erotus korvataan, kuten jakolain mukaisissakin 
tilusvaihdoissa, rahalla. 

7 §. Tilusvaihto voidaan useimmiten suorittaa 
siten, etteivät vaihtoon osallisten tilojen arvot 
muutu. Alueen siirtämisessä kiinteistöstä toiseen 
sen sijaan aina luovuttavan kiinteistön arvo vähe
nee. Tämän vuoksi pykälään on sisällytetty sään
nös, jonka mukaan vastoin kiinteistöjen omista-
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jien mielipidettä suoritettava alueen siirtäminen 
on tilusvaihtoon verrattuna toissijainen tilusjär
jestelykeino. 

Samasta syystä kuin tilusvaihdon tulisi alueen 
siirtämisen edellytyksenä olla kiinteistön omista
jan ja kiinnityksen haltijan suostumus, milloin 
siirrettävä alue on sellaista erityiskäyttöön otettua 
aluetta, jonka arvo on maa- ja metsätalousalueen 
arvoa korkeampi. Tämän vuoksi pykälään on 
otettu viittaus jakolain 211 §:n 3 momenttiin. 

8 §. Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön 
on toimenpiteenä samanlainen kuin alueen siir
täminen kiinteistöstä toiseen. Tämän vuoksi py
kälässä ehdotetaan säädettäväksi, että yhteisen 
alueen liittämisessä kiinteistöön noudatettaisiin 
soveltuvin osin samoja säännöksiä kuin alueen 
siirtämisessä kiinteistöstä toiseen. 

Yhteiseen alueeseen voi kohdistua panttioi
keus vain siten, että tila, jolla on osuus yhteiseen 
alueeseen, on saamisen panttina. Tällaisen tilalle 
kuuluvan osuuden merkitys vakuutena on merki
tyksetön harvoja poikkeustapauksia lukuunotta
matta. Mikäli yhteisen alueen liittämiseen vaadit
taisiin kaikkiin niihin tiloihin kohdistuvien pant
tioikeuksien haltijoiden suosrumukset, joilla on 
osuus yhteiseen alueeseen, tulisi selvitystyö usein 
ylivoimaisen vaikeaksi ja kohtuuttoman kalliiksi. 
Kun pantinhaltijan aseman turvaamisenkaan ei 
voida katsoa edellyttävän sitä, että häneltä tulisi 
saada suostumus yhteisen alueen liittämiseen 
kiinteistöön, pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
ettei tällaista suostumusta edellytetä. Jos jossakin 
poikkeustapauksessa tilan osuudella yhteiseen 
alueeseen olisi merkitystä pantinhaltijan kannal
ta, tulee pantin haltijan asema turvatuksi lain 17 
§:n 2 momentissa säädetyn menettelyn kautta. 

Monessa tapauksessa liitettävän yhteisen 
alueen arvo on vähäinen verrattuna niihin kus
tannuksiin, jotka johtuvat sen seikan selvittämi
sestä, mitkä tilat ovat yhteisen alueen osakkaita. 
Tämän vuoksi ehdotetaan liitetystä alueesta suo
ritettavan lunastushinnan maksamisessa ja peri
misessä noudatettavaksi samaa menettelyä, jota 
noudatetaan lunastettaessa yhteistä vesijättää ja
kolain 243 §:n mukaisesti. Mainittuun pykälään 
sisältyvä säännös, jonka mukaan lunastushinta 
voidaan eräissä tapauksissa maksaa yhteisen 
alueen toimielimelle tai tallettaa lääninhallituk
seen, yksinkertaistaisi lunastushinnan suoritta
mista, eikä tilin tekemisestä aiheutuisi kohtuut
tomia kustannuksia liitetyn alueen arvoon verrat
tuna. 

9 §. Rasitteen perustaminen ja siirtäminen 
tilusjärjestelyssä tapahtuisi yleensä samoin edelly-

tyksin kuin jakolain mukaisessa rasitetoimitukses
sa. Tilusjärjestelyssä voi kuitenkin syntyä sellaisia 
tilanteita, että tarkoituksenmukaisen tilusjärjeste
lyn aikaansaaminen ja tilusjärjestelyn tarkoituk
sen toteuttaminen vaativat rasitteen perustamista 
jonkin kiinteistön hyväksi vastoin asianosaisten 
mielipidettä. Tämän vuoksi pykälän 1 moment
tiin on otettu saannös, jonka mukaan rasite 
voi~aan perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä 
SOVI. 

Kiinteistöjärjestelmän selvyys vaatii tarpeetto
miksi käyneiden rasitteiden poistamista. Tarkoi
tuksenmukaista on, että myöskin kohtuuttamiksi 
käyneet rasitteet poistetaan, jollei niistä aiheutu
vaa haittaa voida vähentää esimerkiksi siirtämällä 
rasite toiseen paikkaan. 

10 ja 11 §. Eri järjestelytoimenpiteiden edelly
tyksiä koskevissa säännöksissä on noudatettu peri
aatetta, että kunkin järjestelytoimenpiteen osalta 
pyritään noudattamaan sitä koskevia jakolain ja 
yksityisistä teistä annetun lain säännöksiä, jollei 
tarkoituksenmukaisen tilusjärjestelyn toteuttami
nen muuta vaadi. Tämän vuoksi 10 ja 11 §:ään 
on otettu viittaukset asianomaisiin lakeihin. 

12 §. Rajankäynti tilusjärjestelyn yhteydessä 
voi olla tarpeen muun muassa sen vuoksi, että 
järjestelyssä mukana olevan alueen rajaa ei ole 
aikaisemmin määrätty tai raja on epävarma tahi 
riitainen. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukais
ta, että tällaiset rajat voidaan määrätä ja käydä 
tilusjärjestelytoimituksessa ilman eri määräystä 
aloitettavalla rajankäynnillä. 

Määräalan omistajalla saattaa olla tarve saada 
määräala lohkotuksi itsenäiseksi tilaksi mahdolli
simman pian. Jottei tilusjärjestelyn vireilläolo 
viivyttäisi lohkomista, on pykälään otettu sään
nös siitä, että lohkominen voidaan tehdä tilusjär
jestelyn yhteydessä ilman eri määräystä. 

Jos järjestelytarve kohdistuu määräalaan on 
tarpeen, että määräala saadaan muodostettua 
kiinteistöksi tilusjärjestelyn aikana koska tilusjär
jestelyn kohteena ovat vain kiinteistöt. Määräalan 
omistaja saa näin mahdollisuuden kiinteistön 
omistajana vaikuttaa tilusjärjestelyyn. Viimeksi 
mainittuja tilanteita varten pykälän 2 moment
tiin on otettu myös säännös siitä, että lohkomi
nen voidaan saattaa loppuun tilusjärjestelyn aika
na. Lohkomisen tultua lainvoimaiseksi muodos
tettuun lohkotilaan voidaan kohdistaa kaikkia 2 
§:ssä mainittuja toimenpiteitä. 

Vireillä olevasta tilusjärjestelystä aiheutuu ra
joituksia rakentamiselle ja alueiden muulle käy
tölle toimituksen aikana. Tämän vuoksi on tär
keää, että tilusjärjestely saadaan suoritetuksi lop-
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puun mahdollisimman joutuisasti. Jottei tilusjär
jestelyn vireilläolo pitkittyisi sen yhteydessä suori
tettavien lohkomisten vuoksi, on pykälään otettu 
säännös siitä, ettei suoritettava lohkominen saa 
viivästyttää tilusjärjestelyn toimittamista. 

13-16 §. Pykäliin sisältyvät säännökset järjes
telyehdotuksen laatimisesta ja järjestelysuunnitel
man vahvistamisesta sekä asianosaisten kuulemi
sesta järjestelyehdotusta laadittaessa. Järjestelyeh
dotuksen laatiminen ja järjestelysuunnitelman 
vahvistaminen tapahtuvat vaiheittain samalla ta
voin kuin jakolain mukaisen jakoehdotuksen laa
timinen ja vahvistaminen. 

Tilusjärjestelyssä suoritettavaksi esitettävät toi
menpiteet tulisi esittää asianasaisille kokonaisuu
tena mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tässä 
tarkoituksessa ehdotetaan 13 §:ssä säädettäväksi, 
että tilusjärjestelytoimituksessa on laadittava jär
jestelyehdotus. Tässä järjestelyehdotuksessa esite
tään ne järjestelytoimenpiteet, joita järjestelyn 
kohteena olevalla alueella toimituksessa aiotaan 
tehdä. 

Järjestelyehdotuksen laatiminen on luonteel
taan järjestelysuunnitelman vahvistamista edeltä
vä valmisteluvaihe. Järjestelyehdotus on toimitus
miesten esitys siitä, miten tilusjärjestely olisi 
toimeenpantava. Jotta asianosaisten käsitykset 
suoritettavan tilusjärjestelyn laajuudesta ja suori
tettavista toimenpiteistä olisivat jo järjestelyehdo
tusta laadittaessa riittävästi selvillä, on lakiehdo
tuksen 13 §:ään otettu säännös asianosaisten 
kuulemisesta järjestelyehdotuksen laatimista var
ten. Muutoin ei lakiehdotukseen ole otettu sään
nöksiä siitä, millaista menettelyä toimitusmiesten 
tulee noudattaa järjestelyehdotuksen laatimises
sa, vaan tältä osin meneteltäisiin kuten maanmit
taustoimituksissa muutoinkin. 

Ojituksen yhteydessä laadittavaa järjestelyeh
dotusta lukuunottamatta lakiehdotukseen ei ole 
otettu myöskään tarkempia säännöksiä niistä pe
riaatteista, joita järjestelyehdotusta laadittaessa 
tulisi noudattaa, vaan asia on jätetty 5 §:ssä 
tilusjärjestelylle asetettujen tavoitteiden ja kussa
kin yksittäistapauksessa suoritettavan harkinnan 
varaan. Kun ojituksen yhteydessä suoritettavan 
tilusjärjestelyn eräänä tarkoituksena on ojitukses
ta saatavan hyödyn lisääminen, tulisi lakiehdo
tuksen 14 §:n 1 momentin mukaan tällaisissa 
tapauksissa kiinteistöjaotus, tiestö ja järjestelytoi
menpiteiden toimittaminen suunnitella ikään
kuin ojitus olisi jo toteutettu. 

Käytännössä voi syntyä tilanteita, että tilusjär
jestelyä laadittaessa tulee esille sellaisia seikkoja, 
jotka vaativat muutosten tekemistä ojitustoimi-

tuksessa laadittuun alustavaan ojitussuunnitel
maan. Tämän vuoksi 14 §:n 2 momenttiin on 
otettu säännös siitä, että tilusjärjestelytoimituk
sen toimitusmiesten on tehtävä ehdotuksensa 
näiksi muutoksiksi. 

Ojitushanke ja tilusjärjestely vaikuttavat toinen 
toisiinsa siten, että toisaalta tilusjärjestelyllä pyri
tään edistämään tarkoituksenmukaisen ojituksen 
toteuttamista ja toisaalta ojituksessa joudutaan 
ottamaan huomioon tilusjärjestelyssä vahvistuvat 
kiinteistörajat. Kuitenkin on mahdollista, että 
ojitustoimituksen ja tilusjärjestelytoimituksen 
asianosaiset eivät kaikilta osin ole samat. Tämän 
vuoksi 14 §:n 3 momenttiin on otettu säännös, 
jonka mukaan ojitustoimituksen asianosaisia on 
myös kuultava järjestelyehdotuksen laatimista 
varten. 

Tilusjärjestelyssä tulisi pyrkiä siihen, että jär
jestely toteutettaisiin mahdollisuuksien mukaan 
asianosaisten esittämällä tavalla. Jotta asianosais
ten mielipiteet tulisivat toimituksen kuluessa 
riittävästi esille, on 15 §:ään otettu säännös 
järjestelyehdotuksen esittämisestä asianasaisille ja 
muistutuksen tekomahdollisuuden varaamisesta. 

Lakiehdotuksen 16 §:n 1 momenttiin on otet
tu säännös järjestelysuunnitelman vahvistamises
ta. Toimitusmiesten vahvistama järjestelysuunni
telma on lopullinen toimenpidesuunnitelma sii
tä, miten tilusjärjestely toimeenpannaan. Järjes
telysuunnitelman vahvistaminen tapahtuu toimi
tuskokouksessa sen jälkeen kun asianosaisten jär
jestelyehdotuksesta tekemät muistutukset on kä
sitelty. 

17 §. Pykälään sisältyy säännökset panttioi
keuksien järjestymisestä sellaisissa tapauksissa, 
joissa alue siirtyy 2 §:n 1 momentin 1-5 koh
dassa tarkoitetun järjestelytoimenpiteen seurauk
sena kiinteistöstä toiseen. 

Jotta tilusjärjestely ei huonontaisi panttioikeu
den haltijan asemaa, pykälään on otettu sään
nökset korvauksen tallettamisesta ulosotonhalti
jalle ja korvauksen jakamisesta ulosotonhaltijan 
toimesta. Tarpeettomien talletusten välttämiseksi 
toimitusmiesten velvollisuudeksi on asetettu sen 
seikan harkitseminen, onko jonkin kiinteistön 
arvo tilusjärjestelyn johdosta alentunut siinä 
määrin, ettei jäännöskiinteistö ole enää täytenä 
vakuutena siihen kohdistuvista panttioikeuksista. 

18 §. Tilusjärjestelyssä joudutaan monesti suo
rittamaan sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät saa 
kaikkien asianosaisten kannatusta, mutta joiden 
suorittaminen tarkoituksenmukaisen tilusjärjeste
lyn aikaansaamiseksi on välttämätöntä. Jotta ti
lusjärjestelyssä päästäisiin tarkoituksenmukaiseen 
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lopputulokseen, pykälään on otettu säännös, jon
ka mukaan järjestelytoimenpiteen suorittamiseen 
ei tarvita kiinteistön omistajan ja panttioikeuden 
haltijan suostumusta, ellei laissa ole tästä nimen
omaista säännöstä. 

Tilusjärjestelyn suorittamiseen ei vaadita myös
kään vuokra-, nautinta- tai muun niihin verratta
van käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Hei
dän asemansa tilusjärjestelyssä tulee turvatuksi 
suorittamalla tarvittaessa mainittujen oikeuksien 
järjestäminen noudattaen jakolain 21luvun sään
nöksiä. 

19 §. Tilusjärjestely ei merkitse asianomaisille 
tiloille sellaisia muutoksia, että manttaaleja olisi 
järjestelyn johdosta muutettava. Niinpä pykälään 
on otettu säännös, jonka mukaan tilusjärjestely 
toimitetaan manttaaleja muuttamatta. Kun tila
järjestelmä kuitenkin edellyttää, että jokaisella 
tilalla on manttaali, niin myös tilusjärjestelyssä 
muodostetuille uusille tiloille on määrättävä 
manttaali. Tällöin mannaalin määräämisessä tu
lisi noudatettavaksi, mitä jakolainsäädännössä 
kunkin toimenpiteen osalta manttaalin määrää
misestä on säädetty. 

20 §. Pykälän mukaan toimituksen asianasai
sille annetaan ensisijaisesti mahdollisuus sopia 
toimituskustannusten osittelusta asianosaisten 
kesken. Sopimuksen tekemistä koskisi jakolain 
159 §:n säännös tilikorvausta koskevan sopimuk
sen tekemisestä. Mikäli sopimusta toimitus
kustannusten osittelusta ei synny, määräisivät 
toimitusmiehet ositteluperusteen kunkin asiano
saisen tilusjärjestelystä saaman hyödyn tai muun 
kohtuulliseksi katsottavan perusteen mukaan. 

Tilusjärjestely, jossa suoritetaan yksinomaan 
rekisterilaitoksen ja kiinteistöjärjestelmän selvyy
den vaatimia toimenpiteitä, tapahtuu yleisen 
edun vaatimuksesta, minkä vuoksi toimituksesta 
aiheutuneet kustannukset tulisi maksaa valtion 
varoista. Tästä on otettu maininta pykälän 2 
momenttiin. Valtion varoista ehdotetaan suori
tettavaksi kaikki toimituskustannukset myös sil
loin, kun viran puolesta vireille pantu tilusjärjes
telytoimitus jätetään alkukokouksessa sikseen. 
Kun tällöin kukaan asianosaisista ei ole tehnyt 
vaatimuksia toimituksen suhteen, ei ketään asi
anosaista voida pitää velvollisena suorittamaan 
toimituksesta aiheutuneita kustannuksia. 

Lohkomisen toimituskustannukset ovat sen 
luontoisia, ettei niitä pitäisi lukea tilusjärjestelyn 
kustannuksiin, vaikka lohkominen suoritettaisiin 
tilusjärjestelyn yhteydessä, vaan lohkomisen toi
mituskustannukset tulisi ositella erikseen. Sen 
sijaan tilusjärjestelyn yhteydessä suoritettavan ra-
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jankäynnin toimituskustannukset olisi luettava 
tilusjärjestelyn toimituskustannuksiin, koska ra
jankäynnin tarve johtuu tilusjärjestelyn suoritta
misesta. 

21 §. Tilusjärjestelyn yhteydessä saatetaan 
eräissä tapauksissa joutua suorittamaan rakennus
ten siirtoja. Lisäksi tarkoituksenmukaisen tilussi
joituksen aikaansaamiseksi voidaan joutua mää
räämään toteutettavaksi tiehankkeita. Näiden 
toimenpiteiden toteuttaminen saattaa muodos
tua tilusjärjestelyn osakkaille varsin kalliiksi ja 
töiden rahoittaminen kohtuuttoman vaikeaksi, 
minkä vuoksi on tarpeellista voida rahoittaa niitä 
valtion varoista. Tämän vuoksi pykälässä säädet
täisiin, että mainittuja hankkeita tuetaan tilusjär
jestelyn yhteydessä vastaavalla tavalla kuin niitä 
tuettaisiin uusjaossa. 

22 §. Tilusjärjestelyyn liittyvien toimenpitei
den suorittamisen ohella aiheutuu osakkaille ti
lusjärjestelystä kustannuksia myös maanmittaus
maksun suorittamisesta. Nämä kustannukset 
vaihtelevat huomattavasti riippuen tilusjärjeste
lyn laajuudesta ja siinä suoritettavista toimenpi
teistä. Kun laajahkoissa tilusjärjestelyissä maan
mittausmaksu voi olla melko suuri ja laajahkot 
järjestelyt jo muutoinkin rasittavat asianosaisten 
taloutta kohtuuttomasti, ehdotetaan pykälässä 
säädettäväksi, että tilusjärjestelyssä annettaisiin 
alennusta tai vapautettaisiin siitä kokonaan 
maanmittausmaksun suorittamisessa samoilla pe
rusteilla kuin uusjaossa. 

23 §. Tilusjärjestelytoimitus muodostaa koko
naisuuden, joten siinä suoritetut toimenpiteet 
tulisi lopettaa samanaikaisesti ja niistä antaa 
yhteinen valitusosoitus. Tästä on otettu maininta 
pykälän 1 momenttiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilusten haltuun
oton ajankohta on toimituksen maarekisteriin 
merkitsemisen ajankohta. Kun tilusten haltuun
otto kytketään toimituksen maarekisteriin mer
kitsemiseen, lunastushintojen maksaminen ja pe
riminen voidaan järjestää tarkoituksenmukaisek
si. 

24 §. Muutoksenhaun osalta ehdotetaan nou
datettavaksi soveltuvin kohdin tilusvaihdosta voi
massa olevia säännöksiä. Näin ollen asianosainen, 
joka on tyytymätön toimitusmiesten ennen toi
mituksen lopettamista tekemään päätökseen tai 
suorittamaan toimenpiteeseen, saa hakea siihen 
erikseen muutosta toimituksen kestäessä valitta
malla noudattaen soveltuvin kohdin jakolain 
312 §:n säännöksiä. Edelleen viittauksesta jako
laissa oleviin muutoksenhakua koskeviin sään
nöksiin seuraa muun muassa, että muutoksenha-
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kua maaoikeuden tilusjärjestelytoimituksesta an
tamaan päätökseen rajoittavat jakolain 332 §:n 
säännökset. 

25 §. Pykälässä on tavanomainen asetuksenan
tovaltuus. 

26 §. Pykälässä on voimaantulosäännös. 

1.2. Laki eräistä tilusjärjestelyistä annetun lain 
1 §:n muuttamisesta 

1 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi ojitus
ta koskeva kohta tarpeettomana. Muutoin pykä
län säännös pysyy ennallaan. 

1.3. Laki vesilain 19 ja 21 luvun muuttami
sesta 

19 luku 

Ojitustoimitus 

5 a §. Vesistöhankkeiden johdosta suoritetta
vista tilusjärjestelyistä annetussa laissa tarkoitetun 
tilusjärjestelyn ja ojituksen yhteensovittamista 
varten säädettäisiin pykälän 1 momentissa, että 
ojitustoimituksen toimitusmiesten on laadittava 
alustava ojitussuunnitelma ja lähetettävä se 
maanmittaustoimistolle tilusjärjestelytarpeen to
teamista ja tarpeelliseksi havaitun tilusjärjestelyn 
aloittamista varten. 

Milloin ojitustoimitukseen liittyen suoritetaan 
edellä tarkoitettu tilusjärjestely, tulisi ojitussuun
nitelmaa laatiessa ottaa huomioon tilusjärjestelyn 
lopputulos. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettä
väksi, että lopullista ojitustoimituksessa annetta
vaa päätöstä, jossa muun muassa vahvistetaan 
ojitussuunnitelma, ei tällaisissa tapauksissa saisi 

antaa ennen tilusjärjestelytoimituksen lainvoi
maiseksi tuloa. 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

8 a §. Jotta maanmittauskonttori saisi tiedon 
sellaisista vesioikeuden ratkaisemista vesistöhank
keista, jotka saattavat aiheuttaa tilusjärjestelyn 
tarvetta, pykälään on otettu säännös siitä, että 
vesioikeuden on lähetettävä maanmittauskontto
rille jäljennökset tällaisia hankkeita koskevista 
päätösasiakirjoista. 

2. Voimaan tulo 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti niiden 
tultua hyväksytyiksi. 

3. Säätämisjärjestys 

Ehdotuksen mukaisessa tilusjärjestelyssä sovel
letaan 2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainit
tuihin toimenpiteisiin, mitä jakolaissa menette
lystä niissä on säädetty sekä yksityisten teiden 
järjestelyyn, mitä menettelystä tietoimituksissa 
on yksityisistä teistä annetussa laissa säädetty. 
Lisäksi ehdotuksen mukaisessa tilusjärjestelyssä ei 
yksityisille anneta sellaista lunastamisvelvollisuut
ta tai lunastamisoikeutta jossa ei sovellettaisi 
jakolaissa tai yksityistielaissa säädettyjä menette
lytapoja. Tällä perusteella ei lainsäätäminen edel
lytä perustuslain säätämisestä voimassa olevaa 
järjestystä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Milloin vesistöön rakentaminen, ojitus tai muu 

vesilain (264/61) mukainen hanke on suoritettu 
tai suoritetaan siten, että siitä aiheutuu tilusten 
pirstoutumisen tai supistumisen taikka kulku
yhteyden vaikeutumisen vuoksi huomattavaa 
haittaa kiinteistön tai sen osan käyttämiselle, 
voidaan suorittaa tilusjärjestely sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä, koskee 
myös yhteistä aluetta, mikäli jäljempänä ei toisin 
säädetä. 

2 § 
Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelyssä vol-

daan: 
1) suorittaa kiinteistöjen kesken tilusvaihto; 
2) siirtää alue kiinteistöstä toiseen; 
3) liittää kiinteistöön yhteinen alue tai sen osa; 
4) suorittaa vesijätän jako, erillisen vesijätän 

tilaksimuodostaminen, vesijättöjen järjestely sekä 
vesijätän lunastaminen; 

5) perustaa, siirtää ja poistaa jakolain ( 6041 51) 
mukainen rasite; ja 

6) suorittaa yksityisten teiden järjestely. 
Alueella, jolla on tarkoitus toteuttaa yhteinen 

ojitus ojitustoimituksessa vahvistettavan ojitus
suunnitelman mukaisesti, voidaan ojituksen yh
teydessä suorittaa tilusjärjestely sen mukaan, 
kuin jäljempänä säädetään. 

Tilusjärjestelyssä saadaan lisäksi suorittaa sellai
sia jakolain mukaisia toimenpiteitä, joita rekiste
rilaitoksen ja kiinteistöjärjestelmän selvyys edel
lyttää. 

3 § 
Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestelytoimi

tuksessa, jonka toimitusmiehistä ja jossa nouda
tettavasta menettelystä on soveltuvin kohdin voi
massa, mitä jakolain 7-11, 13, 15-18, 20 ja 24 
luvussa on säädetty toimitusmiehistä ja -menette
lystä jakotoimituksessa. 

Sen lisäksi mitä jakolain 64 § :ssä on säädetty, 
on tilusjärjestelyssä asianosainen myös se, jolle on 
luovutettu määräala. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan 2 
§:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittuihin 
toimenpiteisiin, mitä jakolaissa menettelystä niis
sä on säädetty sekä yksityisten teiden järjestelyyn, 
mitä menettelystä tietoimituksessa on yksityisistä 
teistä annetussa laissa (358/ 62) säädetty. 

4 § 
Oikeus hakea tilusjärjestelytoimitusta on 1 §: n 

1 momentissa tarkoitetun kiinteistön omistajalla. 
Saatuaan vesilain 2lluvun 8 a §:ssä tarkoitetut 

päätösasiakirjat maanmittauskonttorin on, mikäli 
tilusjärjestelyn suorittaminen saattaa olla tarpeel
lista, siirrettävä asiakirjat asianomaiselle maan
mittaustoimistolle, jonka on annettava määräys 
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tilusjärjestelytoimituksen suorittamisesta. Vesi
lain 19 luvun 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettu
jen asiakirjojen tultua maanmittaustoimistolle on 
maanmittaustoimiston annettava määräys tilus
järjestelytoimituksesta, jollei ilmeistä estettä toi
mituksen suorittamiselle ole. 

Jollei kukaan kiinteistön omistajista vaadi 
2 momentin mukaisesti vireille tulleen toimituk
sen alkukokouksessa toimitusta suoritettavaksi, 
on toimitus jätettävä sikseen. Tällöin saadaan 
kuitenkin suorittaa 2 § :n 3 momentissa tarkoite
tut toimenpiteet. 

5 § 
Tilusjärjestely saadaan suorittaa, jos sillä voi

daan poistaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
haitta tai vähentää sitä olennaisesti. Tilusjärjeste
lyn suorittaminen ojituksen yhteydessä edellyttää 
lisäksi, että se edistää ojituksen tarkoituksenmu
kaista toteuttamista. Tilusjärjestely on suoritetta
va siten, ettei se aiheuta kenellekään sanottavaa 
vahinkoa tai haittaa ja ettei se vaikeuta asema-, 
rakennus- tai rantakaavan toteuttamista. 

6 § 
Tilusvaihdossa saadaan, jos vaihdettavien tilus

ten jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan, enintään 10 
prosenttia luovuttavan kiinteistön summittain 
lasketosta jyvitysarvosta korvata rahalla. 

Tilusvaihto edellyttää kiinteistön omistajan ja 
panttioikeuden haltijan suostumusta sen mukaan 
kuin jakolain 211 §:n 3 momentissa on säädetty. 

7 § 
Alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen saa

daan suorittaa, jollei vastaavaa parannusta tilussi
joitukseen saada aikaan tilusvaihdolla. Jos luo
vuttavan ja vastaanottavan kiinteistön omistajat 
sopivat, saada:m alueen siirtäminen kuitenkin 
toteuttaa tilusvaihdon sijasta. Mikäli kiinteistöt 
kuuluvat eri omistajille, siirrettävästä alueesta on 
vastaanottavan kiinteistön omistajan maksettava 
luovuttavan kiinteistön omistajalle täysi korvaus. 
Luovuttavan kiinteistön summittain laskettu jyvi
tysarvo saa siirron johdost2 vähetä enintään 
10 prosenttia. Siirtäminen edellyttää lisäksi kiin
teistön omistajan ja panttioikeuden haltijan suos
tumusta sen mukaan kuin jakolain 211 §:n 
3 momentissa on säädetty. 

8 § 
Yhteisen alueen tai sen osan liittämisestä kiin

teistöön on soveltuvin osin voimassa, mitä 7 §:ssä 
on säädetty alueen siirtämisestä kiinteistöstä toi-

seen. Liittämiseen ei kuitenkaan vaadita yhteistä 
aluetta rasittavan panttioikeuden haltijan suostu
musta. 

Liitetystä alueesta suoritettavan lunastushinnan 
maksamisessa ja perimisessä on soveltuvin kohdin 
noudatettava, mitä jakolain 243 §:n 2 ja 
3 momentissa on säädetty menettelystä yhteistä 
vesijättöaluetta lunastettaessa. 

9 § 
Rasitteen perustamisen ja smtamtsen edelly

tyksistä on voimassa, mitä asiasta jakolain 2 3 7 ja 
239 §:ssä on säädetty. Rasite voidaan kuitenkin 
perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä sovi. 

Rasite saadaan poistaa, jos se on tullut tarpeet
tomaksi tilusjärjestelyn tai vesistöhankkeen to
teuttamisen vuoksi taikka jos rasitteesta aiheutu
va haitta on olosuhteiden muuttumisen vuoksi 
kohtuuton siitä saatavaan hyötyyn verrattuna. 

10 § 
Siltä osin kuin 6-9 §: ssä ei ole toisin säädetty, 

on 2 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittujen 
toimenpiteiden suorittamisen edellytyksiin sovel
lettava, mitä niistä jakolaissa on säädetty. 

11 § 
Tieoikeuden perustamisen sekä ennestään ole

van yksityisen tien siirtämisen ja lakkauttamisen 
edellytyksistä on voimassa, mitä niistä yksityisistä 
teistä annetussa laissa on säädetty. 

12 § 
Tilusjärjestelyn yhteydessä voidaan suorittaa 

määräalan lohkominen ja rajankäynti ilman eri 
määräystä noudattaen, mitä niiden suorittamises
ta jakolaissa on säädetty. Lohkomisen suorittami
nen ei kuitenkaan saa sanottavasti viivästyttää 
tilusjärjestelyn toimittamista. 

Luovutetun määräalan lohkominen tilusjärjes
telyn alaisella alueella toimitetaan ennen 2 §:ssä 
tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamista. Loh
komisen lopputoimenpiteet voidaan kuitenkin 
käsitellä yhdessä tilusjärjestelyn lopputoimenpi
teiden kanssa, jolleivät erityiset syyt vaadi lohko
misen saattamista päätökseen aikaisemmin. 

13 § 
Tilusjärjestelyn toimeenpanemista varten toi

mitusmiesten on laadittava järjestelyehdotus, jos
sa esitetään, mitä toimenpiteitä toimituksessa 
suoritetaan. Järjestelyehdotuksen laatimista var
ten on asianosaisia kuultava. 
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14 § 
Ojituksen yhteydessä suoritettavaa tilusjärjeste

lyä koskeva järjestelyehdotus on laadittava siten, 
että tilussijoitus suunnitellaan ojituksen toteutta-
misen jälkeen vallitsevien olosuhteiden 
mukaisesti. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua järjestelyehdo
tusta laadittaessa ilmenee, että alustavaan ojitus
suunnitelmaan tulisi tarkoituksenmukaisen tilus
sijoituksen saamiseksi tehdä muutoksia, toimitus
miesten on tehtävä ehdotuksensa näiksi muutok
siksi. 

Tässä pykälässä tarkoitetun järjestelyehdotuk
sen laatimista varten on kuultava myös ojitustoi
mituksen asianosaisia. 

15 § 
Toimitusmiesten on esitettävä asianasaisille 

järjestelyehdotus muutoksineen sekä varattava 
näille mahdollisuus tehdä sen johdosta muistu
tuksia. 

16 § 
Jos asianosaisten järjestelyehdotuksesta teke

mlssä muistutuksissa tai muutoin tulee esille 
sellaisia seikkoja, joiden johdosta on tarpeen 
tehdä muutoksia järjestelyehdotukseen, ehdotus
ta on tarkistettava tarpeellisilta osin, minkä jäl
keen toimitusmiesten on päätettävä järjestely
suunnitelman vahvistamisesta. 

Jos vahvistettu järjestelysuunnitelma koskee 
ojituksen yhteydessä suoritettavaa tilusjärjestelyä, 
toimitusinsinöörin on toimitettava järjestelysuun
nitelma ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
ehdotukset ojitussuunnitelman muutoksiksi oji
tustoimituksen toimitusmiehille. 

17 § 
Alue, joka järjestelytoimituksessa siirretaan 

kiinteistöstä toiseen, sekä yhteinen alue tai sen 
osa, joka liitetään kiinteistöön, vapautuu siihen 
kohdistuvista panttioikeuksista. Vastaanottavaa 
kiinteistöä rasittavat panttioikeudet kohdistuvat 
tilusjärjestelyn saatua lainvoiman myös kiinteis
töön siirrettyyn tai liitettyyn alueeseen. 

Jos järjestelytoimenpiteen johdosta kiinteistön 
arvo alenee niin, ettei kiinteistö ole täytenä 
vakuutena niistä saamisista, joista se oli panttina 
ennen tilusjärjestelyn toimittamista, on järjeste
lyssä omistajalle määrätty korvaus korkoineen 
määrättävä talletettavaksi ulosotonhaltijalle. Tal
letettuun korvaukseen on panttioikeuden halti
jalla sama oikeus kuin hänellä on ollut kiinteis
töön. Jollei luovuttavan kiinteistön omistaja voi 

näyttää kaikkien panttioikeuksien haltijain anta
neen hänelle lupaa talletetun korvauksen nosta
miseen, on ulosotonhaltijan jaettava varat niin 
kuin kiinteän omaisuuden kauppahinnan jaka
misesta on ulosottolaissa säädetty. 

Jollei korvausta määrätä talletettavaksi, on kor
vauksen maksamisesta voimassa, mitä maanmit
taustoimituksen tilikorvauksesta on säädetty. 

18 § 
Siltä osin kuin 6 ja 7 § :ssä ei ole t01sm 

säädetty, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen jär
jestelytoimenpiteiden suorittaminen ei edellytä 
kiinteistön omistajan eikä kiinteistöön kohdistu
van panttioikeuden haltijan suostumusta. 

Tilusjärjestelyn suorittaminen ei edellytä 
vuokra-, nautinta- tai muun niihin verrattavan 
käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Jos järjeste
lytoimenpiteen johdosta alue vaihtaa omistajaa, 
järjestetään alueen käyttöoikeuden haltijan ase
ma noudattaen, mitä jakolain 21 luvussa on 
säädetty. 

19 § 
Tilusjärjestely toimitetaan manttaaleja muutta

matta. Muodostetulle uudelle tilalle on kuiten
kin määrättävä manttaali. 

20 § 
Tilusjärjestelyn toimituskustannukset on 

asianosaisten suoritettava sen mukaan kuin he 
siitä sopivat. Jolleivät asianosaiset sovi toimitus
kustannusten suorittamisesta, on toimituskustan
nukset määrättävä asianosaisten suoritettaviksi 
kunkin tilusjärjestelystä saaman hyödyn tai muun 
kohtuulliseksi katsottavan perusteen mukaan. 
Muutoin toimituskustannuksiin ja niiden suorit
tamiseen sekä korvausten ja kustannusten etuoi
keuteen ja perimiseen on sovellettava, mitä niistä 
jakolain 263-265 ja 276-281 §:ssä on säädetty, 
jollei tässä laissa ole toisin säädetty. 

Milloin tilusjärjestelytoimituksessa tehdään sel
laisia 2 § :n 3 momentissa tarkoitettuja toimen
piteitä, jotka ovat tarpeen rekisterilaitoksen ja 
kiinteistöjärjestelmän selvyyden vuoksi, suorite
taan näistä aiheutuvat toimituskustannukset ko
konaan valtion varoista. Jos toimitus edellä mai
nitun momentin nojalla jätetään sikseen, suorite
taan kaikki toimituskustannukset valtion varois
ta. 

Tilusjärjestelyn toimituskustannuksiin eivät 
kuulu tilusjärjestelyn yhteydessä suoritettavan 
lohkomisen toimituskustannukset. 
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21 § 
Tilusjärjestelyssä suoritettavaksi paatettyä ra

kennuksen siirtämistä sekä tilusjärjestelyn vaati
mien sellaisten uusien teiden tekemistä, joiden 
tekeminen on tarpeellista tarkoituksenmukaisen 
tilussijoituksen aikaansaamiseksi, tuetaan valtion 
varoin noudattaen soveltuvin osin, mitä uusjako
jen tukemisesta annetussa laissa (24/81) on sää
detty tilan siirrosta ja tien tekemisestä. 

Toimitusmiesten on tehtävä kustannusarvio 
1 momentissa tarkoitettujen teiden tekemisestä 
sekä määrättävä aika, jonka kuluessa nämä tiet 
on rakennettava valmiiksi. Erityisestä syystä 
maanmittauskonttori voi tiekunnan tai, jollei 
tiekuntaa ole perustettu, tieosakkaiden yhteisestä 
hakemuksesta myöntää pitennystä toimitusmies
ten asettamaan määräaikaan. 

22 § 
Tilusjärjestelyn johdosta asianosaisten makset

tavaksi tulevaa maanmittausmaksua voidaan 
alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä 

2. 

noudattaen soveltuvin osin, mitä uusjakojen tu
kemisesta annetussa laissa on säädetty. 

23 § 
Tilusjärjestelyyn kuuluvien toimenpiteiden 

tultua suoritetuiksi tilusjärjestelytoimitus juliste
taan lopetetuksi ja siitä annetaan valitusosoitus. 

Tilukset saadaan ottaa haltuun toimituksen 
tultua merkityksi maarekisteriin. 

24 § 
Muutoksenhausta tilusjärjestelytoimitukseen 

on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jakolaissa 
on säädetty muutoksenhausta tilusvaihtoon. 

25 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

26 § 
Tämä laki tulee votmaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Laki 
eräistä tilusjärjestelyistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä tilusjärjestelyistä 31 päivänä tammikuuta 1975 
annetun lain (54/75) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

1 § 
Milloin rautatien rakentaminen on suoritettu 

tai suoritetaan siten, että tilusten pirstoutumisen 
vuoksi aiheutuu huomattavaa haittaa tilan tai sen 
osan käyttämiselle, voidaan tilojen kesken toimit
taa tilusjärjestely edellyttäen, että haitan poista
minen tällöin on sopivasti aikaansaatavissa tuot
tamatta muille asianasaisille sanottavaa vahinkoa 
tai haittaa. Sanotussa tilusjärjestelyssä voidaan 

suorittaa tilusten vaihtoa, siirtää tiluksia täyttä 
rahavastiketta vastaan tilasta toiseen sekä määrätä 
rahakorvaus siltä osin kuin vaihdettavien tilusten 
jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 



1987 vp. - HE n:o 208 15 

3. 
Laki 

vesilain 19 ja 21 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 
19 lukuun uusi 5 a § ja 21 lukuun uusi 8 a § seuraavasti: 

19 luku 

Ojitustoimitus 

5 a § 
Jos yhteisen ojituksen yhteydessä saattaisi tulla 

suoritettavaksi sellainen tilusjärjestely, jota tar
koitetaan vesistöhankkeiden johdosta suoritetta
vista tilusjärjestelyistä annetussa laissa ( 1 ), 
ojitustoimituksen toimitusmiesten on tehtävä 
alustava ojitussuunnitelma ja toimitettava se 
asianomaiselle maanmittaustoimistolle. 

Jos yhteisen ojituksen tarkoittamalla alueella 
toimitetaan 1 momentissa tarkoitettu tilusjärjes
tely, ei ojitustoimituksessa saa antaa tämän luvun 
9 §:ssä tarkoitettua päätöstä ennen kuin tilusjär
jestelytoimitus on tullut lainvoimaiseksi. 

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

8 a § 
Milloin vesioikeuden päätös koskee vesistöön 

rakentamista tai muuta tämän lain mukaista 
hanketta, jonka toteuttaminen aiheuttaa tilusten 
pirstoutumista tai supistumista tahi kulkuyhteyk
sien vaikeutumista, vesioikeuden on päätöksen 
tultua lainvoimaiseksi lähetettävä jäljennökset 
asiaa koskevista päätösasiakirjoista asianomaiselle 
maanmittauskonttorille. Mitä edellä on säädetty, 
ei sovelleta vesioikeuden tämän lain 6 luvun 
säännösten perusteella tekemään päätökseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

2. 
Laki 

eräistä tilusjärjestelyistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä tilusjärjestelyistä 31 päivänä tammikuuta 1975 
annetun lain (54/75) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Milloin ojitus tai rautatien rakentaminen on 

suoritettu tai suoritetaan siten, että tilusten pirs
toutumisen vuoksi aiheutuu huomattavaa haittaa 
tilan tai sen osan käyttämiselle, voidaan tilojen 
kesken toimittaa tilusjärjestely edellyttäen, että 
haitan poistaminen tällöin on sopivasti aikaan
saatavissa tuottamatta muille asianasaisille sanot
tavaa vahinkoa tai haittaa. Sanotussa tilusjärjeste
lyssä voidaan suorittaa tilusten vaihtoa, siirtää 
tiluksia täyttä rahavastiketta vastaan tilasta toi
seen sekä määrätä rahakorvaus siltä osin kuin 
vaihdettavien tilusten jyvitysarvot eivät vastaa 
toisiaan. 

3. 

Ehdotus 

1 § 
Milloin rautatien rakentaminen on suoritettu 

tai suoritetaan siten, että tilusten pirstoutumisen 
vuoksi aiheutuu huomattavaa haittaa tilan tai sen 
osan käyttämiselle, voidaan tilojen kesken toimit
taa tilusjärjestely edellyttäen, että haitan poista
minen tällöin on sopivasti aikaansaatavissa tuot
tamatta muille asianasaisille sanottavaa vahinkoa 
tai haittaa. Sanotussa tilusjärjestelyssä voidaan 
suorittaa tilusten vaihtoa, siirtää tiluksia täyttä 
rahavastiketta vastaan tilasta toiseen sekä määrätä 
rahakorvaus siltä osin kuin vaihdettavien tilusten 
jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
vesilain 19 ja 21 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 
19 lukuun uusi 5 a § ja 21 lukuun uusi 8 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 luku 

Ojitustoimitus 

5 a § 
jos yhteisen o;ituksen yhteydessä saattaisi tulla 

suoritettavaksi sellainen tilusjärjestely, jota tar
koitetaan vesistöhankkeiden johdosta suoritetta-
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Ehdotus 

vista tilusjärjestelyistä annetussa laissa ( 1 ) , 
ojitustoimituksen toimitusmiesten on tehtävä 
alustava o;i"tussuunnitelma ja toimitettava se 
asianomaiselle maanmittaustoimistolle. 

jos yhteisen ojituksen tarkoittamalla alueella 
toimitetaan 1 momentissa tarkoitettu tzlusjärjes
tely, ei ojitustoimituksessa saa antaa tämän luvun 
9 §:ssä tarkoitettua päätöstä ennen kuin tzlusjär
jestelytoimitus on tullut lainvoimaiseksi. 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

8 a § 
Milloin vesioikeuden päätös koskee vesistöön 

rakentamista tai muuta tämän lain mukaista 
hanketta, jonka toteuttaminen aiheuttaa tzlusten 
pirstoutumista tai supistumista tahi kulkuyhteyk
sien vazkeutumista, vesiozkeuden on päätöksen 
tultua lainvoimaiseksi lähetettävä jäijennökset 
asiaa koskevista päätösasiakirjoista asianomaiselle 
maanmittauskonttorille. Mitä edellä on säädetty, 
ei sovelleta vesiozkeuden tämän lain 6 luvun 
säännösten perusteella tekemään päätökseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




