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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen valinta 

 

Kiinteistönmääritystoimitusta tarvitaan kiinteistöjaotusta koskevien 

epäselvyyksien ratkaisemiseksi. Kiinteistönmääritystoimituksessa 

vahvistetaan yhteisen alueen, kuten yhteisen vesialueen tai yhteisen 

sorapaikan omistussuhteet, jotka saattavat olla epäselvät. Tällaisen 

epäselvyyden ratkaisemiseksi suoritettavassa toimituksessa vahvistetaan 

yhteisen alueen osakasluettelo. Varsinkin vesialueita on yleisesti pidetty kylien 

yhteisinä alueina. Vesialueet ovat pääsääntöisesti jääneet jakamatta 

isojaoissa. Niitä on erotettu uusjaoissa ja halkomisissa kiinteistöjen yhteisiin 

tarpeisiin. Jos kiinteistöllä on osuus yhteiseen alueeseen, sitä sanotaan 

osakaskiinteistöksi. Osakasluettelo on luettelo osakaskiinteistöistä ja niiden 

osuuksien suuruudesta. Läheskään kaikkia yhteisiä alueita ei ole merkitty 

kiinteistörekisteriin, joten tämän vuoksi yhteisten alueiden osakasluetteloita ei 

kattavasti ole saatavilla. Yhteisen alueen käyttö- ja määräysvalta kuuluu 

osakkaille, jotka muodostavat osakaskunnan. (Maanmittauslaitos 2014.) 

Vesioikeudellisten kylien välisiä rajoja eli vesipiirirajoja on viime vuosisadan 

alussa käyty, mutta osa on vielä käymättä tulkintavan muuttumisen vuoksi. 

Laki välirajasta vedessä on vuodelta 1902. Opinnäytetyön aiheen sain Aune 

Rummukaiselta, joka myös toimi opinnäytetyöni ohjaajana. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää ja tutkia, mitä eri menetelmiä voidaan 

käyttää, kun tehdään vesioikeudelliseen kylään kiinteistönmääritystoimitusta. 

Käytössäni on kolme erilailla toteutettua toimitusta. Kaikki toimitukset ovat 

Pirkanmaan alueelta. Ensimmäisen toimituksen on tehnyt Kalle Konttinen 

21.4.2004 ja siinä toimituksen kohteena on Vesilahden ja Urjalan kunnissa 

sijaitseva ns. Narvan jakokunnan vesialue (Vesilahti 876–2–0, Urjala 876–7–

0). Toisen toimituksen on tehnyt Aune Rummukainen 28.11.2007 ja siinä 

toimituksen kohteena on Pälkäneen kunnan yhteisiin vesialueisiin kuuluva 
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vesialue 635–876–7–0. Myös kolmannen toimituksen on tehnyt Aune 

Rummukainen 4.4.2008 ja siinä toimituksen kohteena on Pälkäneen kunnassa 

sijaitseva yhteinen vesialue 635–876–8–0. 

Lähtötiedot on saatu pääosin lainsäädännöstä sekä toimitusmenettelyn 

käsikirjasta. Lisäksi sain tietoa maanmittauslaitoksen keskushallinnon ohjeista 

sekä Aune Rummukaisen ja Pekka Vilskan maanmittausaiheisista julkaisuista. 

Näiden lisäksi tutkimuksessani käyttämät kolme kiinteistönmääritystoimituksen 

pöytäkirjaa antoivat tarvittavat tiedot työn suorittamiseen. Kiinteistörekisterin 

perusparannus yhteisten vesialueiden osakasluetteloiden vahvistamiseksi on 

jo tehty ja nyt on riittävästi materiaalia tutkia tämän kaltaisia toimituksia. 

Tämän vuoksi opinnäytetyöni on ajankohtainen. 
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET 

2.1. Toimitusmenettelyn käsikirjan ohjeet 

2.1.1 Yleistä 

 

Kiinteistömääritystoimitus poikkeaa muista toimituksista siinä, että sen 

johdosta ei yleensä aiheudu muutoksia voimassa olevaan 

kiinteistöjaotukseen. Sen tarkoituksena on lähinnä selvittää ja ratkaista 

aikaisempien toimitusten asiakirjojen ja karttojen perusteella, mikä on 

nykyinen kiinteistöjaotus tai kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuus. 

Ulottuvuudella tarkoitetaan kiinteistön tai rekisteriyksikön aluetta, osuuksia 

yhteisiin alueisiin tai yhteisiin erityisiin etuuksiin, rasiteoikeuksia tai yksityisiä 

erityisiä etuuksia. (Maanmittauslaitos 2013, 7.) 

Kiinteistönmuodostamislain 101.1 §:n kohtien 2–8 tai 2 momentin mukainen 

kiinteistönmääritystoimitus nimetään sen mukaan, minkä momentin 

mukaisesta toimituksesta on kysymys. Tutkimukseni koskee vesioikeudellisia 

kyliä ja niiden määrittämistä, jota säädellään KML:n 101 §:n kohdassa 5, joka 

kuuluu seuraavasti: ”kiinteistönmääritystoimitus yhteisen alueiden tai yhteisen 

erityisen etuuden osakaskiinteistöjen ja niille kuuluvien osuuksien suuruuden 

selvittämiseksi eli osakasluettelon vahvistaminen.” Päätösvaltaa toimituksissa 

käyttää joko toimitusinsinööri yksin tai toimitusinsinööri ja uskotut miehet. 

(Maanmittauslaitos 2013, 8.) Toimituksessa täytyy lisäksi käydä tarvittavat 

rajat ja tässä tapauksessa ne ovat vesipiirirajoja eli vesioikeudellisten kylien 

välisiä rajoja. Rajankäynnillä tarkoitetaan rajan paikkaa ja rajamerkkiä 

koskevan epäselvyyden selvittämistä ja ratkaisemista 

kiinteistönmääritystoimituksessa. (KML 101–102 §, KML 105 §.) 

Vesioikeudellisen kylän vesialueen rajankäynti perustuu KML 105 §:n 

mukaisessa tapauksessa laki välirajasta vedessä säännöksiin. 

2.1.2 Sovellettavat säännökset 

 

Kiinteistönmäärityksistä on säädetty KML 101 §:ssä pykälässä. Hakemuksena 

ja sivutoimituksena tehtävän kiinteistönmäärityksen osalta on erillinen säädös 



4 
 

 
 

KML 103 §:ssä pykälässä. KML 101.2 §:n mukaisesta kiinteistönmäärityksestä 

säädetään lisäksi KML 110 – 112 §:ssä. Toimitusmenettelyssä noudatetaan 

KML:n ja Kiinteistönmuodostamisasetuksen säännöksiä. Koska kiinteistön 

osuudet yhteisiin määräytyy muodostumisajankohtansa lainsäädännön 

mukaan, joudutaan usein tulkitsemaan aikaisempia kiinteistönmuodostusta 

koskevia lakeja. (Maanmittauslaitos 2013, 8) 

2.1.3 Hakemus ja vireilletulo 

 

Toimitusta voidaan hakea kirjallisesti siltä maanmittauslaitokselta, jonka 

alueella toimituksen kohde sijaitsee. Toimitusta voidaan hakea myös 

sähköisesti (KML 14 §). Toimitus voi tulla vireille kolmella tavalla. 

Rekisteriyksikön omistaja tai osaomistaja tai muu sellainen henkilö, jonka 

oikeutta kiinteistönmääritys välittömästi koskee, voi hakea toimitusta. Muu 

henkilö voi olla esimerkiksi erityisen oikeuden haltija. Kunnalla on myös oikeus 

hakea toimitusta, jos epäselvyyden tai riidan ratkaiseminen on tarpeellinen 

kaavan laatimista tai toteuttamista varten. Jos toimituksella voidaan poistaa 

kiinteistörekisterissä tai kiinteistönjaotuksessa oleva puutteellisuus tai edistää 

kiinteistönjaotuksen luotettavuutta ja selvyyttä, voidaan toimitus laittaa vireille 

kiinteistönrekisterin pitäjän määräyksestä hakemuksetta. (Maanmittauslaitos 

2013, 9.) 

2.1.4 Toimitusmiehet ja asianosaiset 

 

Toimitusinsinööri voi suorittaa toimituksen yksin. Asianosaisen vaatimuksesta 

on toimitusinsinöörin kutsuttava uskotut miehet kokoukseen. Myös 

toimitusinsinööri voi kutsua uskotut miehet, jos hän katsoo asian laadun sitä 

edellyttävän. Toimitusinsinöörinä voi toimia vain maanmittauslaitoksen 

palveluksessa oleva diplomi- insinööri tai jos kunta huolehtii asemakaava-

alueen kiinteistörekisterin pitämisestä, niin kunnan palveluksessa oleva 

kunnan kiinteistöinsinööri. (Maanmittauslaitos 2013, 9.) 

Asianosaisina ovat toimituksen hakijat, niiden alueiden omistajat tai 

osaomistajat, joiden aluetta tai oikeutta kiinteistönmääritys koskee tai henkilö, 

jonka oikeutta kiinteistönmääritys koskee. Jos omistaja itse ei pääse paikalle 
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hän voi valtuuttaa haluamansa henkilön kokoukseen valtakirjalla. 

(Maanmittauslaitos 2013, 9.) 

2.1.5 Toimitusmenettely 

 

Kiinteistönmääritystoimituksissa on tavanomaista, että päätökset perustuvat 

pitkälti maanmittausarkistossa olevaan materiaaliin. Näin ollen tehtävän 

valmisteluun on ennen toimituksen aloittamista kiinnitettävä erityistä huomiota. 

(Maanmittauslaitos 2013, 9.) Arkistotutkimuksia on yleensä paljon. 

Jos toimitus on tullut vireille hakemuksesta, kuullaan ensin asianosaisten 

vaatimukset riidan tai epäselvyyden kohteesta ja mahdollisesti vastapuolen 

kannanotot vaatimuksiin ja annetaan ratkaisu siitä onko kysymys KML 101.1 

§:n kohtien 2–8 tai 2 momentin tarkoittamasta riidasta tai epäselvyydestä. 

Toimitukseen liittyvät asiat käsitellään joko yhdessä tai kahdessa 

kokouksessa riippuen toimituksen luonteesta tai tehdyistä selvityksistä. Alla on 

listaus asioista, miten toimituksen kokous etenee ja mitä asioita siinä tulee 

käydä läpi. 

 Toimitus aloitetaan kokouksella. 

 Kokouksessa selvitetään muun muassa hakemuksen tarkoitus. 

 Etukäteen suoritetut arkistotutkimukset esitellään. 

 Kuullaan asianosaisten vaatimukset ja mahdolliset vastineet. 

 Päätetään toimituksen suorittamisen edellytykset. 

 Mikäli toimitus vaatii maastokatselmuksen, se tehdään alkukokouksen 
yhteydessä. 

 Samassa toimituksessa voidaan ratkaista useamman kuin yhden KML 
101 §:n momentin mukainen riita tai epäselvyys. 

 Kiinteistönmääritystoimituksessa toimitusta ei voi koskaan jättää 
sikseen sillä perusteella, että toimitusmiehet katsoivat asian 
riidattomaksi tai ettei mistään epäselvyyksiä ollut. Aina pitää antaa 
ratkaisu kysymyksessä olevaan riitaan tai epäselvyyteen. 

 Lopulliset päätökset tehdään aina toimituskokouksessa. Ne tulee 
valmistella mahdollisuuksien mukaan ennen kokousta. 

 Päätökset on perusteltava. (Maanmittauslaitos 2013, 10.) 
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2.1.6 Toimituskartta 

 

Kiinteistönmääritystoimituksessa toimituskarttaa ei aina tarvitse tehdä. 

Toimituskartan laatimatta jättämisestä päättää toimitusinsinööri. Tämä tulee 

kuitenkin perustella pöytäkirjassa. (KMA 47 § 3 mom.) 

Jos toimitusinsinööri näkee toimituskartan tarpeelliseksi, siinä tulee ilmetä 

seuraavia asioita: Toimituskarttaan tai tarvittaessa erilliseen liitekarttaan on 

merkittävä ne seikat, joilla voi olla merkitystä rasitteen tai kohteen sijainnin 

määrityksessä. Lisäksi on merkittävä ne kohteen eri sijainnit, joita 

asianosaiset ovat vaatineet tai joita eri määräytymisperusteet osoittavat. 

(Maanmittauslaitos 2013, 10.) 

2.1.7 Tiedottaminen 
 

Kiinteistönmäärittämisessä ei asianosaisia pystytä välttämättä selvittämään 

kattavasti viranomaisasiakirjoista. Asianosaisuus voi selvitä asianosaisen 

hallussa olevasta dokumentista, esimerkiksi vanhasta kauppakirjasta, jolla on 

ostettu osuus yhteiseen alueeseen, eikä osuutta ole lohkottu tai liitetty tilaan 

tai asianosaisuus perustuu pelkästään alueen hallintaan. Tällöin toimituksen 

tiedottamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. (Maanmittauslaitos 2013, 

10–11.) 

Osakasluettelon vahvistamista koskevassa kiinteistönmäärittämistoimituksissa 

voi olla satojakin asianosaisia. Kaikille asianosaisille toimitetaan kokouskutsu 

kirjeellä (KML 168 §). Näin kun tiedotetaan, tulee asianosaisten kiinteistöjen 

omistaja- ja osoitetiedot tarkistaa samalla tarkkuudella kuin muissakin 

toimituksissa lainhuutorekisteristä tai tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. 

Tämän lisäksi, toimituksen laillisuuden varmistamiseksi toimitusinsinöörin 

tulee tiedottaa toimituksesta myös paikallisessa sanomalehdessä. 

(Maanmittauslaitos 2013, 11.) Vuoden 2014 alusta myös sähköinen 

tiedottaminen tuli mahdolliseksi. 

2.1.8 Kokouskutsun sisältö 

 

Alkukokouksen kutsusta on ilmettävä seuraavat asiat: 
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 Toimituksen hakija tai se, että määräys on tullut vireille ilman 
hakemusta. 

 Yksikäsitteisesti selvitettynä mikä on toimituksen tarkoitus. 

 Ne arkistodokumentit, jotka ovat ratkaisun lähtökohtina sekä 
mahdollinen ratkaisuehdotus, jos se voidaan tehdä arkistomateriaalin 
perusteella. 

 Paikka ja osoite missä toimituskokous pidetään. 

 Alueen kartta. 

 Lisäksi laajoissa osakasluettelon vahvistamista koskevissa 
toimituksissa voidaan ilmoittaa paikka, (kunnantalo, 
maanmittauslaitoksen palvelupiste tai muu vastaava) jossa toimituksen 
kohdetta koskevan alueen kartta ja alustava osakasluettelo on 
nähtävillä, mikäli ne eivät ole kokouskutsun liitteenä. 
(Maanmittauslaitos 2013, 11.) 
 

2.1.9 Toimituksen asialliset edellytykset 
 

Kun toimitus perustuu hakemukseen, on toimituksessa tutkittava mahdollisten 

edellytysten lisäksi asialliset edellytykset. Siinä on ratkaistava, onko kysymys 

KML 101 §:n tarkoittamasta kiinteistön ulottuvuudesta tai kiinteistönjaotusta 

koskevasta riidasta tai epäselvyydestä. Asiaa ei voida välttämättä ratkaista 

pelkästään hakemuksen perusteella. Tällöin asia tulee ratkaista 

toimituskokouksessa. (Maanmittauslaitos 2013, 11.) 

Asianosaisten kuulemisen jälkeen annetaan ratkaisu siitä, että onko 

edellytykset KML 101 §:n mukaisen kiinteistönmääritystoimituksen 

suorittamiselle. Hakemuksen tarkoituksena on voinut olla esimerkiksi 

toimenpide, joka voidaan korjata rekisterinpitäjän päätöksellä tai hakemuksen 

taustalla on ollut sellainen kiinteistötoimituksessa tehty KML 278 §:ssä 

tarkoitettu virhe, joka voidaan korjata vain lainvoimaisen toimituksen purkuna 

tai ylimääräistä muutoksenhakukeinoa käyttäen. Tällöin toimitus tulee jättää 

sikseen. Jos toimitus jätetään sikseen sellaisen virheen johdosta, jonka 

korjaamista kiinteistöjärjestelmän selvyys, luotettavuus tai muu yleinen etu 

vaatii, tulee asia saattaa maanmittauslaitoksen keskushallinnon käsiteltäväksi 

sen jälkeen kun sikseen jätetty toimitus on saanut lainvoiman. 

(Maanmittauslaitos 2013, 11.) 

Jos yleisessä toimituksessa on ennen toimituksen aloittamista vireillä 

omistusriita paremmasta oikeudesta kiinteistöön, yhteiseen alueeseen, 
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erityiseen etuuteen tai erityiseen oikeuteen tai osuuden tai etuuden 

laajuuteen, asialliset edellytykset toimituksen suorittamiselle voivat olla 

olemassa ja toimitus voidaan aloittaa. Jos riidan ratkaisu vaikuttaa 

kiinteistönmääritystoimituksen lopputulokseen, toimitusta ei saa lopettaa 

ennen kuin riita on ratkaistu. Jos taas tällainen riita syntyy toimituksen 

kestäessä, on riita ratkaistava toimituksessa. Jos riita tai epäselvyys koskee 

sellaista rasitetta tai käyttöoikeutta, joka ei ole perustettu 

kiinteistötoimituksessa tai sitä vastaavassa toimituksessa, ei asiaa käsitellä 

kiinteistönmääritystoimituksessa. Tällainen on esimerkiksi rakennusrasite. 

(Maanmittauslaitos 2013, 12.) 

Jos kysymys on sopimukseen perustuvasta rasitteesta, joka on 

rinnastettavissa Kiinteistönmuodostamislain mukaiseen rasitteeseen, 

ratkaistaan riita kiinteistönmääritystoimituksessa. Harkittaessa sitä, onko 

kysymys KML 101 §:n mukaisesta riidasta tai epäselvyydestä, ei hakemusta 

voida jättää sikseen sillä perusteella, että asiassa on jo annettu lainvoimainen 

ratkaisu tai asia on vain hakijan käsityksen mukaan riitainen tai epäselvä, 

mutta muiden asianosaisten tai toimitusmiesten mukaan riidaton ja selvä. 

Haettu kiinteistönmääritystoimitus tulee suorittaa, jos kyse ei ole 

toimenpiteestä, joka voidaan korjata kiinteistörekisteripitäjän päätöksellä, 

toimituksen purkuna tai ylimääräisellä muutoksenhaulla tai muulla 

menettelyllä. (Maanmittauslaitos 2013, 12.) 

2.1.10 Toimituksessa käsiteltävät yhteiset ja yleiset asiat 
 

 Toimituksessa käsitellään 

 

 toimituksen vireilletulon selvittäminen 

 toimituksen tiedottamisen selvittäminen 

 asianosaisten tai asiamiesten kirjaaminen 

 kokouksen laillisuuden toteaminen 

 päätöksen antaminen toimituksen edellytyksistä ja tarvittaessa 
laajuudesta 

 toimituksen tarkoituksen selvittäminen 

 kokouksessa käsiteltävien asioiden selostaminen 

 niiden dokumenttien esittely, joiden pohjalta ristiriita tai epäselvyys on 
ilmennyt ja joihin ratkaisu on tarkoitus perustaa 
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 päätöksen antaminen toimituskartan laatimistavasta tai laatimatta 
jättämisestä 

 selvityksen antaminen maastotöistä (milloin tehdään, kuka tekee yms.) 

 kaikkien niiden asioiden esille ottaminen, jotka saattavat tulla 
käsiteltäväksi toimituksessa 

 asianosaisten kuuleminen, vastaaminen ja opastaminen niissä 
kysymyksissä, joita esitetään 

 päätöksen antaminen sivutoimituksen osalta 

 asiakirjaotteiden lähettämisen selvittäminen 

 päätöksen antaminen toimituskustannusten maksamisesta 

 toimituksen lopettaminen 

 muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen (Maanmittauslaitos 2013, 14–
15). 
 

2.2 Vesioikeudellinen kylä ja vesipiirirajankäynti 
 

Vesioikeudellinen kyläjaoitus perustuu omistusoikeuteen. Sen perustana ovat 

rannanomistus ja sen pohjalta muodostunut oikeuskäytäntö. 

Vesioikeudellisella kylällä on merkitystä ratkaistaessa sitä, mille tiloille 

kuuluvat ne vesialueet, joita ei ole jaettu isojaossa, uusjaossa eikä vesialueen 

jaossa. Ennen isojakoa ollut yksinäistalo, asutuskylä tai asutuskylän tapainen 

tilaryhmä on myös vesioikeudellisen kylän perustana. Kylän oikeus 

vesialueeseen vaati kuitenkin myös edellä mainitun lisäksi rannanomistusta. 

Siten kullakin rantaan rajoittuvalla kylällä on oikeus vain siihen osaan 

vesialueesta, joka on lähempänä omaa kuin toisen kylän rantaa isojaon 

aikaisen keskiveden korkeuden mukaan mitattuna. Lisäksi kylälle kuuluva 

oikeus koskee myös kylälle ulompana kuuluvan saaren ympärille olevaa 

vesialuetta, sekä ulottuu kahdeksan kilometriä pitemmillä ja leveämmillä 

järvenselillä ja meren rannalla 500 metrin etäisyydelle siltä kohtaa rantavettä, 

jossa kahden metrin syvyys alkaa. (JL 219 §, LVV 1–5 ja 8 §.) 

Poikkeuksena edellä mainituista periaatteista ovat umpilammet. LVV:n 9.2 §:n 

mukaisesti umpilampi on järvi, joka on saman tilan alueella eikä ole 

yhteydessä tämän ulkopuolella olevan vesistön kanssa muutoin kuin puron 

kautta, jota myöten kala ei voi sanottavassa määrässä kulkea. Tällainen järvi 

sekä saman laatuinen purokin, kuuluu yksinomaan tälle tilalle, ellei niitä jaossa 

tai muutoin ole toisin pidetty. Umpinaisten vesialueiden välttämättömiä 

tunnusmerkkejä on kolme. Näiden tunnusmerkkien on toteuduttava 
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samanaikaisesti. Ne ovat: 1) Vesialue on isojaossa jäänyt kokonaan jonkin 

talon tai tilan alueelle. 2) Vesialueen yhteys ulkopuoliseen vesistöön on 

isojaon aikana ollut niin heikko kuin mainitussa lainkohdassa tarkoitetaan. 3) 

Vesialueesta ei ole jaossa toisin määrätty eikä sitä ole muutoinkaan toisin 

pidetty. (Maanmittauslaitos 2006, liite 3.) 

Kun vuosisadan alkupuolella suoritettiin vesivälirajalain nojalla 

vesipiirirajankäyntejä, kylä tulkittiin yleisesti isojaon jakokunnaksi, vaikka 

jakokuntaan oli voinut kuulua useita yksinäistaloja, asutuskyliä tai asutuskylien 

osia. Tämä tulkintatapa on myöhemmin osoitettu virheelliseksi. Katsotaan, 

että jakamattoman vesialueen omistus kuuluu asutuskylälle, jonka oikeuteen 

ei enempää isojako kuin vesipiirirajankäyntikään ole voineet aiheuttaa 

muutosta, ellei kyläkysymystä ole vesipiirirajankäynnissä nimenomaan riita-

asiana ratkaistu korkeimmassa oikeudessa. (Maanmittauslaitos 2006, liite 3.) 

Näissä niin sanotuissa vesipiirirajankäynneissä olisi tullut ottaa huomioon 

alkuperäinen kyläjaotus vesioikeudellisia kyliä määrätessä ja rajat olisi tullut 

käydä vesioikeudellisten kylien välillä. Ennen vesipiirirajankäyntejä 

suoritetuissa isojaoissa jaettiin vain maa-alueet. Isojaon jakokunta 

muodostettiin usein tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien mukaisesti siten, että 

jakokunta saattoi käsittää paitsi yhden asutuskylän, myös useamman 

asutuskylän tai asutuskylän ohella osan toisesta kylästä. Tällaista useamman 

kylän tiluksia käsittänyttä isojaon jakokuntaa kutsuttiin lohkokunnaksi. Jos 

toisaalta kylä oli liian laaja käsiteltäväksi sopivasti isojaossa yhtenäisenä, 

kylän alue voitiin jakaa isojaon tarkoituksenmukaista toimittamista varten 

jakokuntiin, joissa isojako toimitettiin kussakin erikseen. Vesipiirirajankäyntejä 

suoritettaessa rajat käytiin varsin usein isojaon jakokuntien kesken 

selvittämättä, vastasiko isojaon jakokunta vesioikeudellista kylää. Siten jos 

isojaon lohkokuntaan on kuulunut kaksi tai useampia kyliä, on tällaiselle 

kokonaisuudelle määrätty ympärysrajat vesipiirirajankäynnissä, vaikka kunkin 

vesioikeudellisen kylän rajat olisi pitänyt määrätä ja käydä erikseen. 

(Hallituksen esitys 70/1993.) 
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2.3 Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä 

 

Tämä laki koskee Mikkelin, Kymen, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Keski-

Suomen läänien kuntia, joiden tiloille tai kylille kuuluvia vesialueita tai 

vesijättöjä sijaitsee toisten tilojen tai kylien maatilusten kohdalla. Lain 1 §:n 

mukaan näillä alueilla voidaan suorittaa vesialueiden ja vesijättöjen 

tilusjärjestelyjä. (Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä 1 §.) 

Lain 7 §:n mukaan jos tilojen yhteinen tai jonkin tilan yksityinen vesialue 

sijaitsee vesioikeudellisesti toiseen kylään kuuluvien tilojen maatilusten 

kohdalla tai se on vesialueen käytön kannalta tarkoituksenmukaista, saa 

vesialueen lunastaa sanottuun kylään (Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä 7§). 

Yhdessä käsiteltävässäni toimituksessa tästä laista olisi ollut hyötyä, mutta 

laki ei ulotu Länsi-Suomen lääniin asti. Tämän asian vuoksi mainitsin tästä 

laista opinnäytetyössäni. 

2.4 Yhteisaluelaki osakaskunnan päätöksenteossa 

 

Yhteisaluelain (758/1989) 2 §:n mukaan yhteisellä alueella tarkoitetaan 

kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta. 

Kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) yhteisellä alueella tarkoitetaan 

aluetta, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön tietyn 

perusteen mukaisin osuuksin (KML 2 §) ja ne merkitään kiinteistörekisteriin 

(Kiinteistörekisterilaki 7 §). Yhteiset alueet voidaan jakaa yhteisiin maa-

alueisiin ja yhteisiin vesialueisiin (Rummukainen 2013, 7).  

Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakkaita ovat kiinteistöjen 

omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. Jos osakaskiinteistöillä on 

useita omistajia, pidetään näitä yhdessä tämän lain tarkoittamana omistajana. 

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen tai yhteisen erityisen 

etuuden hallinnosta ja aluetta tai etuutta koskevien muiden asioiden hoidosta. 

Osakaskunnan toimintaa varten voidaan osakaskunnalle hyväksyä ja 

vahvistaa säännöt. (Yhteisaluelaki 3–4 §.) 

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Osakaskunnan 

säännöissä voidaan määrätä, että päätösvaltaa käyttää osakaskunnan 
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kokouksen sijasta osakkaiden valitsema edustajisto. Osakkaat voivat 

muutoinkin päättää osakaskuntaa koskevasta asiasta, jos kaikki osakkaat ovat 

päätöksestä yksimielisiä. Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on 

osuuttaan vastaava äänioikeus. Järjestäytyneen osakaskunnan kokouksen 

kutsuu koolle osakaskunnan hoitokunta tai toimitsija. Järjestäytyneen 

osakaskunnan kokous on kutsuttava koolle, jos osakkaat, joiden 

yhteenlasketut osuudet edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista 

osuuksista, sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaativat. (Yhteisaluelaki 7–

9 §.) 

Jos osakas ei halua huolehtia järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen 

koolle kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, hän voi pyytää 

Maanmittauslaitosta määräämään Maanmittauslaitoksen palveluksessa 

olevan virkamiehen, jonka tehtävänä on kiinteistötoimitusten suorittaminen, 

huolehtimaan kokouksen koolle kutsumisesta ja järjestämisestä osakkaan 

ilmoittamalla tavalla. (Yhteisaluelaki 10 §.) 

Osakaskunnan kokouksesta tiedotetaan kaikille osakkaille lähetettävällä 

kirjeellä tai siitä annetaan tieto muulla tavoin todisteellisesti. Kokouskutsu 

voidaan antaa myös siten, että kokouksesta kuulutetaan yhdessä tai 

useammassa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja 

ilmoitetaan kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite 

on tiedossa. Järjestäytyneen osakaskunnan säännöissä voidaan määrätä, että 

kokouksesta tiedotetaan osakkaille muulla luotettavalla tavalla. Osakaskunnan 

kokouksessa saadaan päättää vain niistä asioista, jotka kokouskutsussa on 

mainittu. Kokouskutsu on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta kirjeellä ja 

ilmoituksella paikallisessa lehdessä. Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, 

jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa sitä varten valittu 

tarkastaja allekirjoittavat. (Yhteisaluelaki 11–13 §.) 

Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa 

vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä 

äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista, jos 

päätös tarkoittaa: 
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 yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden tai sen osan myymistä 
tai vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi ajaksi 

 yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää muuttamista 

 osakaskunnan sääntöjen muuttamista 

 velan ottamista 

 osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun määräämistä 

 yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön kuuluvan alueen 
liittämistä yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan 
sopimuksen hyväksymistä 

 osakkaiden pyydysyksikköjen jakamista vesialueosuuksista 
poikkeavalla tavalla 

 kalastuskunnan tehtävien siirtämistä kalastusalueen suoritettavaksi 

 yhteisen vesialueen käyttämistä kalastukseen muulla tavoin kuin siten, 
että kukin osakas tai se, joka laillisesti käyttää hänen 
kalastusoikeuttaan, kalastaa vesistössä (Yhteisaluelaki 15 §). 
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3 TUTKITUT TOIMITUKSET 

 3.1 Taustatietoja 
 

Luvussa käyn läpi kolme erilailla toteutettua kiinteistönmääritystoimitusta. 

Nämä kaikki toimitukset ovat tehty Pirkanmaan alueella. Toimitusten tiedot 

saan toimituspöytäkirjoista, joista kirjasin ylös kaikki tärkeimmät tiedot ylös. 

Aluksi käyn jokaisen toimituksen yksityiskohtaisesti läpi ja sitten luvussa 4 

vertailen niissä tehtyjä toimenpiteitä toimitusmenettelyn käsikirjan antamiin 

ohjeistuksiin.  

3.2 Tapaus 1 tn: 2004–105504 

 

Toimituksen tn. 2004–105504 kohdealueet on esitetty kuviossa 1 ja 2. 

 

Kuvio 1. Toimituksen tn 2004–105504 Vesilahti 876–2–0 sijainti Vesilahden kunnan 

alueella (Maanmittauslaitoksen Tampereen palvelupiste 2014) 
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Kuvio 2. Toimituksen tn 2004–105504 Urjala 876–7–0 sijainti Urjalan kunnan alueella 

(Maanmittauslaitoksen Tampereen palvelupiste 2014) 

Toimituksen perustiedot 

1 Toimituksen kohde: Vesilahden ja Urjalan kunnissa sijaitseva ns. Narvan 

jakokunnan yhteinen vesialue (Vesilahti 876–2–0, ja Urjala 876–7–0). 

2 Toimituskokouksen aika ja paikka: 21. huhtikuuta 2004 klo 11:00 Vesilahti, 

Narvan seurojentalo. 

3 Toimitusinsinöörinä toimi maanmittausinsinööri Kalle Konttinen ja häntä 

avusti kartoittaja Heli Nordlund. 
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Toimituksen kulku 

4 Vireille tulo 

Pirkanmaan – Satakunnan maanmittaustoimisto on antanut 

toimitusmääräyksen KML:n 283 §:n mukaisesti. Toimituksen tarkoituksena 

on poistaa kiinteistörekisterissä olevia puutteellisuuksia ja siten edistää 

kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta ja selvyyttä. 

5 Tiedottaminen 

Toimituksesta tiedotettiin 26.3.2004 lähetetyillä kutsukirjeillä. Lisäksi 

toimituksesta on tiedotettu Lempäälän- Vesilahden sanomissa 1.4.2004, 

koska kaikkia osoitteita ei ole voitu selvittää ja toimitus saattaa koskea 

muitakin kuin selvityksen mukaisia osakastiloja. Tiedottaminen tehtiin 

KML:n 168–169 §:n mukaisesti. 

6 Kokouksen laillisuus ja edellytykset 

Kysyttäessä kokous myönnettiin lailliseksi ja toimitusinsinööri jäävittömäksi 

eikä muutakaan estettä kokouksen aloittamiselle ollut. 

7 Toimituksen sisältö 

Toimitusinsinööri selosti toimituksen tarkoitusta ja toimitusmenettelyä. 

Toimituksen tarkoituksena on määrittää ja ratkaista ns. Narvan jakokunnan 

yhteisen vesialueen osakaskiinteistöt. Toimituksessa selvitetään ja 

ratkaistaan KML:n 101 §:n 1 momentin 5–kohdan mukaisesti toimituksen 

kohteena olevien vesialueiden osakaskiinteistöt ja niille kuuluvien 

osuuksien suuruudet. 

8 Arkistotutkimukset ja kiinteistörekisteriin merkitty Narvan jakokunnan 

yhteinen vesialue 

Narvan jakokunnan yhteinen vesialue on kiinteistörekisteriin merkitty 

seuraavasti: Vesilahti 876–2–0 ja Urjala 876–7–0. Arkistotutkimuksissa 

selvisi, että Vesilahden pitäjän vesipiirirajankäynnit toteutettiin vuosina 

1912–1913 ja ne hyväksyttiin 24.2.1923. Vuonna 1947 on suoritettu 

Narvan jakokuntaan kuuluvan Jokioisten joen omistussuhteiden selvittely 

Jokioisten kylässä. Vuonna 1948 Narvan vesialuetta vastaan tehtiin 

piirirajankäynti Laukon yksinäistaloa vastaan. Vuonna 1958 tehtiin 

osittainen vesipiirirajankäynti Jokioisen ja Narvan välillä, jossa Jokioinen 

on saanut oman vesialueen jääden kuitenkin yhä Narvan jakokuntaan, 

koska Jokioisella on ulkopalstoja. Narvan lohkokunnan uusjako toteutettiin 
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vuosina 1918–1928. Uudemmissa kuntajaon muutoksissa ja 

kameraalisissa lohkomisissa on osia Narvan jakokunnan vesialueeseen 

osakkaina olevia tiloja siirtynyt Urjalan, Pirkkalan ja Lempäälän kuntiin. 

Samoin osa yhteisestä vesialueesta on siirtynyt Urjalan kuntaan. 

9 Vesioikeudelliset kylät Narvan jakokunnassa ja yhteisen vesialueen 

ulottuvuus 

Vesioikeudellisten kylien vesialueiden määrittelyn perusteena ovat ennen 

isojakoa olleet asutuskylät (KML 2 §). Tällaisia asutuskyliä on jakokunnan 

alueella n. 10–20 kpl. Kuitenkin Narvan jakokunnassa on tehty uusjako 

vuosina 1918–1928. Tästä johtuen näiden asutuskylien vesialueiden 

määrääminen johtaisi järjettömään tilanteeseen. Useat tilat saisivat 

vesialueen toiselta puolelta Narvan kylää, kuin heidän tilansa on. Eli tila 

saisi vesialuetta muualta, kuin omalta rannaltaan. Tästä johtuen 

toimitusinsinööri päätti, että Narvan jakokunta muodostaa oman 

vesioikeudellisen kylänsä, eikä vesialuetta jaeta pienempiin vesialueisiin. 

10 Osakaskiinteistöt ja niille kuuluvien osuuksien suuruudet 

Vesialueosuuksien jakaantuminen on selvitetty talonumeroittain 

rekisterimerkintöjen ja maanmittaustoimitusten pöytäkirjojen ym. 

asiakirjojen perusteella. 

Osuuksien laskemisessa on käytetty seuraavia perusteita: 

 Halkomisessa osuudet jakaantuvat tilaosuuksien mukaan.  

 Ennen 1.1.1917 rekisteröidyt palstatilat eivät saa osuutta yhteisiin, 
mutta lohkotilat saavat manttaalinsa mukaisen osuuden yhteisiin, 
ellei toimituksessa ole muuten sovittu tai päätetty. 

 AJ:n aikaisissa lohkomisissa on pääsääntöisesti katsottu, että 
osuudet jakaantuvat manttaalien suhteessa ja myös säästöosuus 
jakaantuu, ellei selvästi ole muuta sovittu. 

 Jakolain aikaisissa lohkomisissa lohkotila saa osuuden yhteisiin 
vain, jos toimituksessa on niin sovittu tai päätetty. 

 Jälkeen 1.1.1997 rekisteröidyissä lohkomisissa osuudet jakaantuvat 
maapinta-alojen suhteessa, ellei toisin ole sovittu tai päätetty. 

 Osuusmanttaalit on laskettu neljällä(4) tai viidellä(5) desimaalilla 
sen mukaan kun toimituksessa on manttaalit laskettu. 

 Jälkeen 1.1.1997 rekisteröidyissä toimituksissa manttaalit on 
laskettu kuudella(6) desimaalilla. 
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11 Nähtävillä olleeseen luetteloon tehdyt huomautukset 

Maanmittaustoimistolla laadittu osakasluettelo on ollut nähtävillä 

Vesilahden kunnan teknisellä virastolla ja toimitusinsinööri on pyytänyt 

asianosaisia tekemään mahdolliset huomautukset luettelon johdosta. Yksi 

huomautus oli tullut tilan osuusluvun johdosta. Toimitusinsinööri oli 

korjannut virheen. 

12 Osuuksien vahvistaminen ja yhteisen vesialueen nimen vaihtaminen 

Toimitusinsinööri päätti muuttaa toimituksen kohteena olevan yhteisen 

vesialueen nimeksi Narvan jakokunnan vesialue ja lisäksi hän vahvisti 

vesialueen osakasluettelon. 

13 Toimituskartta 

Toimituskarttana käytetään rekisterikarttaa. 

14 Toimitusmenot 

Valtio suorittaa kiinteistötoimitusmaksun sekä muut toimituskustannukset 

KML:n 212 §:n 2 momentin sekä 283 §:n nojalla. 

15 Toimituksen lopettaminen.  
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3.3 Tapaus 2 tn: 2007–245575 

 

Toimituksen tn. 2007–245575 kohdealue on esitetty kuviossa 3. 

 

Kuvio 3. Toimituksen tn 2007–245575 kohdealueen sijainti Pälkäneen kunnan 

alueella (Maanmittauslaitoksen Tampereen palvelupiste 2014) 

Toimituksen perustiedot 

1 Toimituksen kohteet: Pälkäneen kunnassa sijaitseva yhteinen vesialue 

635–876–8–0, Epaalan kylässä sijaitsevat yhteiset maa-alueet 635–401–

878–1 Yhteinen savimaa, 878–2 Yhteinen saari Kelppiänselällä, 878–3 

Revonkärjen venevalkama ja 878–4 Yhteinen hietapaikka sekä 

Pohjalahden kylässä sijaitseva yhteinen maa-alue 635–428–878–1 ja 

Yhteiset venevalkamat. 
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2 Toimituskokouksen aika ja paikka: 25. lokakuuta 2007 klo 9:00 Pälkäne, 

kunnantoimistolla. 

3 Toimitusinsinöörinä toimi Aune Rummukainen. 

 

Toimituksen kulku 

4 Tiedottaminen 

Toimituksesta on tiedotettu KML: n 168 ja 169 §:ien mukaisesti kirjeillä, 

jotka on postitettu 5.10.2007 osakasluetteloluonnoksen mukaisten 

kiinteistöjen omistajille, Pälkäneen kunnalle sekä vesialueen 

osakaskunnalle ja kutsulla Sydän-Hämeen lehdessä 8.10.2007. 

5 Laillisuus 

Kysyttäessä kokous myönnettiin laillisesti koolle kutsutuksi, 

toimitusinsinööri jäävittömäksi ja toimituksen aloittaminen esteettömäksi. 

6 Vireilletulo 

Toimitus on tullut vireille maanmittaustoimiston määräyksestä. 

7 Yhteisten alueiden historiaa ja palstat 

Toimituksen kohteena oleva yhteinen vesialue 635–876–8–0 on 15.3.1913 

vahvistetussa vesipiirirajankäynnissä rajattu Epaalan jakokunnalle, johon 

kuului Epaalan ja Pohjalahden kylät. Vesialueeseen kuuluu kolme palstaa 

Pälkäneenvedessä, Innasjärvi, Masakainen, Paskolammi, osa Särkijärveä, 

osa Vähäjärveä ja osa Isoherrailanjärveä. 

Toimituksessa oli kohteena myös yhteisiä maa-alueita. 

8 Osakasluetteloiden laatimisen periaatteet: 

 Ennen 1.1.1917 erotetuilla palstatiloilla ei ole osuutta mihinkään 
yhteiseen alueeseen, ellei osuutta ole luovutuskirjassa tai 
erottamistoimituksessa sille nimenomaan annettu. 

 Ajalla 1.1.1917 – 31.12.1926 erotetuilla palstatiloilla on osalukunsa 
mukainen osuus yhteiseen vesialueeseen ellei toisin ole sovittu. 

 Ennen 1.1.1896 erotetuilla lohkotiloilla ei ole osuutta yhteisiin 
alueisiin, ellei osuutta ole luovutuskirjan tai toimituskirjan mukaan 
luovutettu. 

 Ajalla 1.1.1896 – 31.12.1952 erotetuilla lohkotiloilla on osalukunsa 
mukainen osuus yhteisiin alueisiin, ellei luovutuskirjassa tai 
lohkomisessa ole toisin määrätty. 

 1.1.1953 jälkeen erotetuilla lohkotiloilla on osuus yhteiseen 
alueeseen vain, jos asianosaiset ovat niin sopineet joko 
luovutuskirjassa tai lohkomistoimituksessa. 
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 Halkomisessa ja jakosopimislohkomisessa muodostetut tilat ovat 
saaneet osalukunsa mukaisen osuuden emätilan koko osuuksista 
kaikkiin yhteisiin alueisiin, ellei toimituksessa ole toisin päätetty. 
 

9 Osakasluetteloiden esittely ja keskustelu 

Toimitusinsinööri jakoi toimituskokouksen alussa osakasluetteloluonnokset 

sekä kartat osakkaille. Asianosaisilla ei ollut huomautettavaa 

osakasluetteloiden suhteen. 

10 Olli Hyllin pyyntö saaren merkitsemistä tilaan Hylli 16.34 

Toimituksessa mukana ollut asianosainen Olli Hylli on jättänyt kirjallisen 

pyynnön Kelpiänselällä olevan saaren lukemiseksi tilaan Hylli Rn:o 16:34. 

Hän oli liittänyt pyyntöönsä kopion peruskartasta vuodelta 1956. 

11 Maa-alueiden osakasluetteloiden vahvistaminen 

 

12 Päätös vesioikeudellisista kylistä 

Toimitusinsinööri totesi, että Epaalan ja Pohjalahden kylien kotitilukset ovat 

sijainneet toisistaan erillään ja päätti niiden kummankin erikseen 

muodostavan vesioikeudellisen kylän. 

 

13 Toimituksen keskeytys 

Toimitusinsinööri keskeytti toimituksen käsittelyn hetkeksi Epaalan-

Pohjalahden osakaskunnan kokouksen ajaksi. 

14 Toimituksen jatkaminen 

Toimitusinsinööri jatkoi toimituskokousta ja ilmoitti, että koska 

osakaskunnan kokous oli päättänyt vesipiirirajakäynnissä muodostuvien 

vesialueiden osien yhdistämisestä entiselleen, toimituksen käsittelyä 

jatketaan vasta kun osakaskunnan kokouksen päätös on saanut 

lainvoiman. 

15 Kokouksen päättäminen 

16 Jatkokoukous 

Toimituksen perustiedot 

Toimituksen jatkokokous pidettiin 1.4.2008 klo 9 Pälkäneen 

kunnantoimistolla. Toimitusinsinöörinä jatkaa Aune Rummukainen. 

17 Osakaskunnan päätös yhdistämisestä 

Epaalan–Pohjalahden osakaskunnan 25.10.2007 pidetyn ylimääräisen 

kokouksen pöytäkirjaa vastaan ei ole nostettu moitekanteita 
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käräjäoikeuden osakaskunnan kokouksen pöytäkirjaan 19.2.2008 tekemän 

merkinnän mukaan. 

18 Vesipiirirajankäynnin tarpeettomuus 

Osakaskunnan tekemän yhdistymispäätöksen johdosta 

vesipiirirajankäynnin täydentäminen on tarpeetonta. 

19 Vesialueen osakasluettelon vahvistaminen 

Asianosaiset olivat saaneet vesialueen uuden osakasluetteloluonnoksen 

kutsukirjeessä. Osakasluetteloluonnos on laskettu osakaskunnan 

päätöksen mukaisesti kylien vesipinta-alojen suhteessa. Asianosaisilla ei 

ollut tähän huomautettavaa. 

20 Vesialueosuuksia koskevien yleismerkintöjen poistaminen 

kiinteistörekisteristä 

Kun tämä toimitus on rekisteröity, ne vesialueet jotka koskevat toimituksen 

kohteena olevia kyliä, ovat tulleet käsitellyiksi ja päätti, että 

vesialueosuuksia koskevat yleismerkinnät voidaan rekisteröinnin jälkeen 

poistaa tiloilta. 

21 Olli Hyllin pyyntö saaren lukemisesta tilaan Hylli 16:34 

22 Yhteisen maa-alueen 635–401–878–2 Yhteinen saari Kelppiänselällä 

osakasluettelon vahvistaminen. 

23 Toimituskartta 

Toimitusinsinööri päätti, että toimituskarttaa ei tehdä. Kopio luonnoksesta 

vesipiirirajankäynniksi säilytetään asiakirjoissa. 

24 Toimituskustannukset 

Toimitusinsinööri päätti että toimituskustannukset maksetaan valtion 

varoista. 

25 Ilmoitus toimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä 

26 Valitusmenettely 

27 Toimituksen lopettaminen 

28 Pyynnöt pöytäkirjan kopioiden toimittamisesta 

Muutama asianosainen oli pyytänyt toimitusinsinööriä lähettämään 

jäljennöksen pöytäkirjasta KML:n 191 §:n mukaisesti. 
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3.4 Tapaus 3 tn: 2007–248271 

 

Osa toimituksen tn. 2007–248271 kohdealueesta ja esimerkki käydystä 

vesipiirirajasta on esitetty kuviossa 4. 

 

Kuvio 4. Osa toimituksen tn. 2007–248271 kohdealueesta ja esimerkki käydystä 

vesipiirirajasta Pälkäneen kunnan alueella (Maanmittauslaitoksen Tampereen 

palvelupiste 2014) 
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Toimituksen perustiedot 

1 Toimituksen kohde: Pälkäneen kunnan yhteisiin vesialueisiin kuuluva 

yhteinen vesialue 635–876–7–0 yhteinen vesialue, Joensuun yhteinen 

venevalkama 635–405–878–1, Laitikkalan kylään kuuluvat yhteiset maa-

alueet 635–417–878–1 yhteinen sorapalsta ja 635–417–878-2 yhteinen 

savenottopaikka, Wuolijoen yhteinen pyykkipalsta 635–438–878–1, Yhteinen 

santapaikka 635–438–878–4, Yhteisiin maa-alueisiin kuuluva venevalkama 

Pinteleen rannalla 635–878–10–0. 

2 Toimituskokouksen paikka ja aika: 28. marraskuuta 2007 klo 9 Laitikkalan 

seurantalolla 

3 Toimitusinsinöörinä toimi Aune Rummukainen 

4 Tiedottaminen 

Toimituksesta on tiedotettu KML:n 168 ja 168 §:ien mukaisesti kutsukirjeillä, 

jotka on postitettu osakasluetteloluonnoksen mukaisesti kiinteistöjen 

omistajille, kunnalle ja osakaskunnalle 9.11.2007 ja Sydän-Hämeen lehdessä 

12.11.2007. 

5 Laillisuus 

Kysyttäessä kokous myönnettiin laillisesti koolle kutsutuksi, toimitusinsinööri 

jäävittömäksi ja toimituksen aloittaminen esteettömäksi. 

6 Vireilletulo 

Toimitus on tullut vireille maanmittaustoimiston määräyksestä. 

7 Historiaa ja palstat 

Pälkäneen kunnan yhteisiin vesialueisiin kuuluva 635–876-7-0 yhteinen 

vesialue on 15.3.1913 vahvistetussa vesipiirirajankäynnissä tullut Laitikkalan 

jakokunnalle, johon kuuluvat: 

 Kotitilan kylän talot 1–3, nyt myös 4 

 Kärväntälän kylän talot 1–4, nyt myös 5–7 

 Wuolijoen kylän talo 1–4 

 Laitikkalan kylän talot 1–13, nyt myös 18–20 

 Joensuun, Kuiseman ja Pitkäjärven yksinäistalot 
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Vesialueeseen kuuluu osa Pintelejärveä, Ilmoilanjärveä, Pitkäjärveä, 

Arajärveä, Jouttenjärveä, Valkjärveä, Ansajärveä, Kissalammi, Levälammi, 

Kyllönjoki ja Hangasjärvi. 

Toimituksessa oli kohteena myös yhteinen venevalkama, yhteinen maa-alue, 

yhteinen pyykkipalsta, yhteinen santapaikka, yhteinen pellavanlikopaikka ja 

yhteinen savipaikka. 

8 Osakasluetteloiden laatimisen periaatteet: 

 Ennen 1.1.1917 erotetuilla palstatiloilla ei ole osuutta mihinkään 
yhteiseen alueeseen, ellei osuutta ole luovutuskirjassa tai 
erottamistoimituksessa sille nimenomaan annettu. 

 Ajalla 1.1.1917–31.12.1926 erotetuilla palstatiloilla on osalukunsa 
mukainen osuus yhteiseen vesialueeseen, ellei osuutta 
erottamistoimituksessa ole sopimuksen perusteella kielletty. 

 Ennen 1.1.1896 erotetuilla lohkotiloilla ei ole osuutta yhteisiin alueisiin, 
ellei osuutta ole luovutuskirjan tai toimituskirjan mukaan luovutettu. 

 Ajalla 1.1.1896–31.12.1952 erotetuilla lohkotiloilla on osalukunsa 
mukainen osuus yhteisiin alueisiin, ellei luovutuskirjassa tai 
lohkomisessa ole toisin määrätty. 

 1.1.1953 jälkeen erotetuilla lohkotiloilla on osuus yhteiseen alueeseen 
vain, jos asianosaiset ovat niin sopineet joko luovutuskirjassa tai 
lohkomistoimituksessa. Jos tällainen lohkominen on perustunut ennen 
1.1.1953 tehtyyn luovutuskirjaan, lohkotilalla on osalukuaan vastaava 
osuus yhteisiin, ellei sitä lohkomisessa ole erikseen kielletty. 

 Halkomisessa ja jakosopimuslohkomisessa muodostetut tilat ovat 
saaneet osalukunsa mukaisen osuuden emätilan koko osuuksista 
kaikkiin yhteisiin alueisiin, ellei toimituksessa ole toisin päätetty. 

 

9 Vesioikeudellisen kylän käsite ja vesirajankäynnin perusteet 

Toimitusinsinööri selosti lain sisältäviä määräyksiä välirajasta vedessä 1 §:n ja 

vesioikeudellisen kylän määritelmän KML:n 2 §:stä. 

10 Osakasluettelot, esittely 

Toimitusinsinööri jakoi kokouksen aikana läsnäolijoille 

osakasluetteloluonnokset ja kartat. Kenelläkään ei ollut huomautettavaa 

osakasluetteloluonnosten suhteen. 
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11 Vesioikeudelliset kylät 

Toimitusinsinööri totesi, että Joensuun, Kuiseman ja Pitkäjärven yksinäistalot 

sekä Kärväntälän ja Wuolijoen kylät ovat olleet kotitilustensa osalta erillään 

ennen isojakoa ja että ne muodostavat kukin oman asutuskylänsä. Laitikkalan 

ja Kotitilan kylät näyttävät olleen siinä määrin tilussekaannuksessa keskenään 

kotitilustensa osilta, että ne yhdessä muodostavat asutuskylän. 

Toimitusinsinööri päätti, että Joensuun, Kuiseman ja Pitkäjärven yksinäistalot 

sekä Kärväntälän ja Wuolijoen kylät muodostavat kukin oman 

vesioikeudellisen kylänsä. Laitikkalan ja Kotitilan kylät muodostavat yhdessä 

vesioikeudellisen kylän. 

12 Vesipiirirajankäynnin täydentäminen 

Toimitusinsinööri päätti täydentää aiempaa vesipiirirajankäyntiä lain, sisältävä 

määräyksiä välirajasta vedessä 1 §:n mukaan esillä olleen luonnoksen 

mukaisesti. 

13 Vesialueiden osakasluetteloiden vahvistaminen 

Toimitusinsinööri vahvisti vesialueiden osakasluetteloluonnokset varsinaisiksi 

osakasluetteloiksi. 

14 Vesialueosuutta koskevien yleismerkintöjen poistaminen 

kiinteistörekisteristä 

Toimituksen kohteena olevien kylien ja yksinäistalojen osalta alueella olevat 

vesialueet tulevat tässä toimituksessa käsitellyiksi ja tämän jälkeen osuutta 

yhteiseen vesialueeseen koskevat yleismerkinnät poistetaan 

kiinteistörekisteristä. 

15 Toimituskartta 

Toimitusinsinööri päätti, että toimituskartta tehdään täydentäen jäljentämällä 

rekisterikartalta. 

16 Toimituskustannukset 

Kustannukset maksetaan valtion varoista. 

17 Toimituksen lopettaminen.  
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4 ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 4.1 Yleistä 
 

Luvussa käyn kohta kohdalta läpi toimitusmenettelyn käsikirjasta löytyvät 

ohjeet, jotka koskevat kiinteistörekisterin perusparannusta, koskien 

kiinteistönmuodostamislain 101.1 §:n kohtia 2 – 8. Nämä kohdat olen esitellyt 

tämän opinnäytetyön luvussa 2 lakisäädäntö ja ohjeet. Käyn ne myös tässä 

luvussa lyhyesti läpi ennen kuin alan arvioimaan tapauksia. Tarkoituksena on 

arvioida ja vertailla, miten toimitusinsinöörit ovat toimineet eri kohdissa omien 

toimituksiensa kanssa. Tämän lisäksi selvitän onko toimituksissa käyty 

vesioikeudellisten kylien välistä rajaa. Käytän toimituksista lyhenteitä tapaus1 

(Kalle Konttinen, tn 2004–105504), tapaus2 (Aune Rummukainen, tn 2007–

245575) ja tapaus3 (Aune Rummukainen, tn 2007–248271). 

4.2 Toimituksen vireilletulo ja tiedottaminen 

 

Toimitus voidaan saada vireille kolmella eri tavalla. Rekisteriyksikön omistaja 

voi hakea toimitusta. Tai kunnalla on oikeus hakea toimitusta, jos 

epäselvyyden ratkaiseminen on tarpeellista kaavan laatimisessa. Tai jos 

toimituksella voidaan poistaa puutteellisuus kiinteistörekisteristä tai 

toimituksella voidaan edistää kiinteistönjaotusta, maanmittaustoimisto on 

voinut laittaa toimituksen vireille hakemuksetta. 

Tiedottaminen tapahtuu seuraavasti: Kaikille asianosaisille tulee lähettää 

kokouskutsu kirjeellä (168 §). Tämän lisäksi, toimituksen laillisuuden 

varmistamiseksi toimitusinsinöörin tulee tiedottaa toimituksesta myös 

paikallisessa sanomalehdessä. Vuoden 2014 alusta myös sähköinen 

tiedottaminen tuli mahdolliseksi. 

Kaikissa kolmessa tutkittavassani tapauksessa toimitus on tullut vireille 

maanmittaustoimiston määräyksestä KML:n 283 §:n mukaisesti. Tapaus1:ssä 

oli myös mainittu toimituksen tarkoitus, joka on poistaa kiinteistörekisterissä 

olevia puutteellisuuksia ja siten edistää kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta ja 

selvyyttä. 
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Kaikissa kolmessa tapauksessa tiedottaminen oli tehty samalla tavalla eli 

kutsukirjeillä ja tiedottamalla paikallisessa sanomalehdessä. 

4.3 Toimitusmiehet ja asianosaiset 

 

Toimitusinsinöörinä voi toimia maanmittauslaitoksen palvelussa oleva diplomi-

insinööri tai jos kunta huolehtii toimituksesta, niin kunnan palveluksessa oleva 

kiinteistöinsinööri. Asianosaisten vaatimuksesta uskottuja miehiä voidaan 

myös käyttää. 

Asianosaisina ovat toimituksen hakija, niiden alueiden omistajat tai 

osaomistajat, joiden aluetta tai oikeutta toimitus koskee. Jos omistaja ei pääse 

itse paikalle hän voi valtuuttaa haluamansa henkilön edustamaan itseään 

kokokseen valtakirjalla. 

Kaikissa kolmessa toimituksessa toimitusinsinöörinä toimi 

maanmittauslaitoksen diplomi-insinööri. Uskottuja miehiä ei tarvittu. 

Ainoastaan tapaus1:ssä toimitusinsinööri oli käyttänyt kartoittajaa apurina. 

Kaikissa toimituksissa oli suuri määrä asianosaisia, joista osa oli tullut 

valtakirjalla jonkun toisen puolesta. 

4.4 Toimitusmenettely 

 

Kiinteistönmääritystoimituksella on tavanomaista, että päätökset perustuvat 

pitkälti maanmittausarkistossa olevaan materiaaliin. Näin ollen 

arkistotutkimuksia on paljon. Toimitukseen liittyvät asiat tehdään joko yhdessä 

tai kahdessa kokouksessa. Luvussa 2.1.5 Toimitusmenettelyt on käyty 

tarkemmin läpi se miten toimitus etenee ja mitä asioita siinä tulee käydä läpi. 

Kaikissa kolmessa tapauksessa toimitus aloitettiin kokouksella ja kokousten 

alussa päätettiin toimituksen suorittamisen edellytykset. Tapaus1:ssä oli 

pöytäkirjan mukaan selvitetty asianosaisille hakemuksen tarkoitus. Kahdessa 

muussa tapauksessa tätä ei ainakaan ole kirjattu ylös. Kaikissa toimituksissa 

esiteltiin etukäteen tehdyt arkistotutkimukset, niin kuin ohjeissa on sanottu. 

Tapauksissa 1 ja 2 oli mainittu asianosaisten kuuleminen mahdollisten 

vaatimusten ja vastineiden osalta. Toimitusmenettelyjen ohjeissa on kohta 

jossa sanotaan, että samassa toimituksessa voidaan ratkaista useamman 
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kuin yhden KML 101 §:n momentin mukainen riita tai epäselvyys. Tapauksissa 

2 ja 3 tätä menetelmää on käytetty. Niissä on käsitelty yhteisten vesialueiden 

lisäksi mm. yhteisiä maa-alueita ja yhteisiä venevalkamia. 

Tapaus 2:ssa toimitukseen liittyvät asiat tehtiin kahdessa eri kokouksessa. 

Toimitusinsinööri ensin keskeytti toimituksen osakaskunnan kokouksen ajaksi 

ja ilmoitti että toimitusta jatketaan heidän kokouksensa jälkeen. Osakaskunta 

päätti vesipiirirajankäynnissä jakaantuvan vesialueen osien yhdistämisestä 

entiselleen. Toimitusta voidaan jatkaa vasta, kun osakaskunnan päätös on 

saanut lainvoiman. Tästä syystä ensimmäinen kokous jouduttiin lopettamaan 

ja toimitusta jatkettiin myöhemmin. Tiedottaminen uudesta kokouksesta täytyi 

tehdä taas KML:n 168 ja 169 §:n mukaisesti. 

4.5 Toimituskartta 

 

Kiinteistönmääritystoimituksessa toimituskarttaa ei aina tarvitse tehdä. 

Päätöksen tekee toimitusinsinööri. Tapaus1:ssä toimitusinsinööri päätti 

käyttää toimituskarttana rekisterikarttaa. Tapaus2:ssa toimitusinsinööri päätti, 

että toimituskarttaa ei tehdä. Kopio luonnoksesta vesipiirirajankäynniksi 

säilytetään asiakirjoissa. Tapaus3:ssa toimitusinsinööri päätti, että 

toimituskartta tehdään täydentäen jäljentämällä rekisterikartalta. 

4.6 Toimituksen asialliset edellytykset 

 

Kun toimitus perustuu hakemukseen, on toimituksessa tutkittava mahdollisten 

edellytysten lisäksi asialliset edellytykset. Tutkimissani tapauksissa toimitukset 

olivat tulleet vireille hakemuksetta, joten näitä asioita ei tarvinnut tutkia 

toimituksissa. 

Jos toimituksen kestäessä syntyy omistusriita paremmasta oikeudesta 

kiinteistöön, yhteiseen alueeseen, erityiseen etuuteen tai erityiseen oikeuteen 

tai osuuden tai etuuden laajuuteen, on riita ratkaistava toimituksessa (KML 

184 §). Tapaus2:ssa Olli Hylli oli jättänyt kirjallisen pyynnön Kelpiänselällä 

olevan saaren lukemisesta hänen tilaansa. Hän oli liittänyt pyyntöönsä kopion 

peruskartasta vuodelta 1956. Kiinteistörekisteriin on merkitty saaren olevan 

yhteistä maa-aluetta. Maa-alueen omistajat eivät halunneet luopua 
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saarestaan, vaan vastustivat saaren lukemista Hyllin tilaan. Toimitusinsinöörin 

perustelut olivat seuraavat: ”Saarta ei ole koskaan luettu Hyllin tilaan. 

Ylimuistoista nautintaan asiassa ei ole väitetty eikä ositettu eikä 

ylimuistoisellakaan nautinnalla olisi voimaa omassa kylässä.” Tästä syystä Olli 

Hyllin pyyntö hylättiin. 

Kahdessa muussa tapauksessa ei ollut omistusriitoja eikä mitään muitakaan 

riitoja. 

4.7 Toimituksessa käsiteltävät yhteiset ja yleiset asiat 

 

Tämän opinnäytetyön kohdassa 2.1.11 on käyty yksityiskohtaisesti läpi mitä 

toimituksessa käsiteltävät yhteiset ja yleiset asiat ovat. Tässä luvussa käyn 

vain ne kohdat läpi, joissa huomasin eroavaisuutta tapausten välillä. Lisäksi 

tässä luvussa selvitän onko vesioikeudellisten kylien välisiä rajoja käyty. 

Suurinta osaa toimitusmenettelyn käsikirjan ohjeista oli noudatettu kaikissa 

kolmessa tapauksessa. Ainostaan asianosaisten kuulemisessa ja 

opastamisessa havaitsin eroavaisuuksia. Tapaus1:ssä ei mainittu kyseistä 

toimenpidettä. Tapaus2:ssa ja tapaus3:ssa toimitusinsinööri oli kirjannut 

tällaiset tapahtumat. Molemmissa tapauksissa tämä oli tehty kohdassa 

osakasluettelon esittely ja keskustelu. 

Vesioikeudellisten kylien välinen raja eli vesipiirirajankäynti oli käyty 

ainoastaan tapaus3:ssa. Arkistotutkimuksissa selvisi, että Pälkäneen kunnan 

yhteisiin vesialueisiin kuuluva 635–876–7–0 yhteinen vesialue on 15.1.1913 

vahvistetussa vesipiirirajankäynnissä tullut Laitikkalan jakokunnalle. 

Jakokuntaan kuuluvat talot olen käynyt läpi toimituspöytäkirjan tiivistelmässä 

kohdassa 3.3 historiaa ja palstat. Toimitusinsinööri oli selostanut lain 

sisältävät määräykset välirajasta vedessä. Hän päätti täydentää aiempaa 

vesipiirirajankäyntiä lain, sisältäviä määräyksiä välirajasta vedessä KML 1 §:n 

mukaan esillä olleen luonnoksen mukaisesti. Tapaus2:ssa toimitusinsinööri 

totesi, että vesioikeudellisten kylien välistä rajaa ei tarvitse käydä 

osakaskunnan tekemän yhdistymispäätöksen johdosta. Tapaus1:ssä 

vesioikeudellisten kylien välistä vesipiirirajankäyntiä ei tehty. Toimitusinsinööri 

oli selvittänyt arkistotutkimuksissa, että vuosina 1912–13 oli toteutettu 

Vesilahden pitäjän vesipiirirajankäynnit. Lisäksi vuonna 1948 tehdyssä 



31 
 

 
 

vesialueen jaossa Laukon yksinäistalon alueella suoritettiin piirirajankäynti 

Narvan vesialuetta vastaan. Vuonna 1958 tehtiin osittainen vesipiirirajankäynti 

Jokioisten ja Narvan välillä, jossa Jokioinen on saanut oman vesialueen 

jääden kuitenkin Narvan jakokuntaan. 

4.8 Johtopäätökset 

 

Tutkittuani näitä kolmea eri toimitusta huomasin, että kaikissa toimituksissa 

toimitusinsinöörit olivat toteuttaneet toimitusmenettelyn käsikirjan ohjeita 

tarkasti. Kaikki tärkeimmät vaadittavat kohdat löytyivät toimituspöytäkirjoista. 

Kuten jo johdannossa totesin, pääasiallinen tehtäväni on selvittää ne eri 

menetelmät, joilla tämän kaltaisia toimituksia tehdään. Selvisi, että kaikki 

tutkimani tapaukset eroavat toisistaan eli niissä on käytetty erilaisia 

toimintamenetelmiä. 

Tapaus1:ssä toimituksen tarkoituksena oli poistaa kiinteistörekisterissä olevia 

puutteellisuuksia ja edistää kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta ja käyttöä. 

Toimituksen kohteena oli Vesilahden ja Urjalan kunnissa sijaitseva ns. Narvan 

jakokunnan yhteinen vesialue. Toimitusinsinööri päätti, että Narvan jakokunta 

muodostaan oman vesioikeudellisen kylänsä, eikä vesialuetta jaeta 

pienempiin vesialueisiin. Perustelut tälle olivat seuraavat: Vesioikeudellisten 

kylien vesialueiden määrittelyn perusteena ovat ennen isojakoa olleet 

asutuskylät. Tällaisia asutuskyliä on Narvan jakokunnan alueella n. 10–20. 

Kuitenkin jakokunnassa on suoritettu uusjako vuosina 1918–28. Tästä johtuen 

näiden asutuskylien vesialueiden määrittäminen johtaisi järjettömään 

tilanteeseen. Useat tilat saisivat vesialuetta muualta kuin omalta rannalta. 

Tapaus2:ssa toimituksen kohteena oli Pälkäneen kunnassa sijaitseva 

yhteinen vesialue 635–876–8–0, Epaalan kylässä sijaitsevat yhteiset maa-

alueet, yhteinen savimaa, yhteinen saari, venevalkama ja yhteinen 

hietapaikka sekä Pohjalahden kylässä sijaitseva yhteinen maa-alue. 

Toimituksessa pidettiin kaksi eri kokousta. Ensimmäisessä kokouksessa 

toimitusinsinööri totesi, että Epaalan ja Pohjalahden kylien kotitilukset ovat 

sijainneet toisistaan erillään, joten hän päätti niiden kummankin muodostavan 

oman vesioikeudellisen kylänsä. Osakaskunta päätti omassa kokouksessaan, 

että vesipiirirajankäynnissä jakaantuvien vesialueiden osat yhdistetään 
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entiselleen. Päätöksen saatua lainvoiman kokousta jatkettiin. Seuraavassa 

kokouksessa toimitusinsinööri päätti yhdistää Epaalan ja Pohjalahden yhteiset 

vesialueet. Hän vahvisti uuden osakasluetteloluonnoksen vesialueen 635–

878–9–0 lopulliseksi osakasluetteloksi. 

Tapaus3:ssa toimituksen kohteena olivat Pälkäneen kunnan yhteisiin 

vesialueisiin kuuluva yhteinen vesialue 635–876–7–0, Joensuun yhteinen 

venevalkama, Laitikkalan kylään kuuluvat yhteiset maa-alueet sekä Wuolijoen 

yhteiset alueet. Tässä tapauksessa toimitusinsinööri päätti, että Joensuun 

Kuiseman ja Pitkäjärven yksinäistalot sekä Kärväntälän ja Wuolijoen kylät 

muodostavat kukin oman vesioikeudellisen kylänsä. Laitikkalan ja Kotilan kylät 

muodostavat yhdessä vesioikeudellisen kylän. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että näitä toimituksia voidaan tehdä siis 

kolmella eri menetelmällä. Tapuksessa1 jätettiin käymättä asutuskylien ne 

rajat, jotka laki edellyttää. Syy oli käytännöllinen ja järkevä. Jos rajat olisi 

käyty, vesialueet olisivat tulleet kauas asutuskylien maa-alueista. Tällaiseen 

ongelmaan olisi ratkaisu laissa eräistä vesitilusjärjestelyistä, joista mainitsin 

kohdassa 2.3, mutta lakia ei voida soveltaa Pirkanmaalla. Laki koskee 

ainoastaan Mikkelin, Kymen, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen 

läänien kuntia. Tapauksessa2 osakaskunta päätti vesialueiden 

yhdistämisestä. Jotta osakaskunnan kokous voitiin pitää siltä istumalta, oli 

siitä pitänyt etukäteen osakaskunnan kanssa sopia ja tiedottaa. Tapaus3 meni 

niin kuin laissa on tarkoitettu.  
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