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vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain

(451/1988) 17 §:n 3 momentti ja 23 §, sellaisena kuin ne ovat, 17 §:n 3 momentti laissa
567/1995 ja 23 § osaksi laissa 567/1995,

muutetaan 1—5, 10, 12 ja 14 §, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 18 §, 20 §:n 1 ja
2 momentti ja 24 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 2, 4 ja 12 § osaksi laissa 567/1995, 3, 10 ja 18 §, 20 §:n 1
momentti ja 24 §:n 2 momentti laissa 567/1995 sekä 17 §:n 2 momentti laissa 1464/2009, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 567/1995 kumotun 19 §:n tilalle uusi 19 § seuraavasti:

1 §
Jos vesilain (587/2011) mukaisesta vesita-

loushankkeesta aiheutuu tilusten pirstoutumi-
sen tai supistumisen, kulkuyhteyden katkea-
misen tai vaikeutumisen tai muun vastaavan-
laisen vaikutuksen vuoksi huomattavaa hait-
taa kiinteistön tai sen osan käyttämiselle,
taikka maatilusten muuttumista pysyvästi ve-
sitiluksiksi, voidaan suorittaa tilusjärjestely
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä ja
kiinteistön omistajasta, koskee myös määrä-
alaa ja yhteistä aluetta sekä niiden omistajia,
jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelyssä

voidaan:
1) suorittaa kiinteistöjen kesken tilus-

vaihto;
2) siirtää alue kiinteistöstä toiseen;
2 a) suorittaa vesilain 17 luvun 11 §:n

2 momentissa tarkoitettu alueen liittäminen
yhteiseen vesialueeseen;

3) yhteinen alue tai sen osa lunastaa ja
siirtää kiinteistöön;

4) suorittaa vesijätön jako, erillisen vesijä-
tön tilaksimuodostaminen sekä vesijätön lu-
nastaminen;

5) perustaa, siirtää ja poistaa kiinteistön-
muodostamislain (554/1995) mukainen ra-
site; ja

6) suorittaa yksityisten teiden järjestely.
Tilusjärjestelyssä saadaan lisäksi suorittaa

sellaisia kiinteistönmuodostamislain mukai-
sia toimenpiteitä, joita kiinteistöjärjestelmän
selvyys edellyttää.

3 §
Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestely-

toimituksessa, jossa noudatettavaan menette-
lyyn sovelletaan, mitä kiinteistönmuodosta-
mislaissa hankeuusjaosta säädetään, jollei
tästä laista muuta johdu. Toimitusinsinööri
voi suorittaa tilusjärjestelyn ilman uskottuja
miehiä, jos uskottujen miesten käyttäminen ei
ole tarpeellista eikä kukaan asianosainen us-
kottujen miesten käyttämistä vaadi.
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Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-
taan 2 §:n 1 momentin 1, 2, 2 a ja 3—5
kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin, mitä
kiinteistönmuodostamislaissa niistä sääde-
tään, sekä yksityisten teiden järjestelyyn,
mitä tietoimituksesta yksityisistä teistä anne-
tussa laissa (358/1962) säädetään.

4 §
Oikeus hakea tilusjärjestelytoimitusta on

1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteistön
omistajalla ja 1 §:ssä tarkoitetun hankkeen
toteuttajalla.

Saatuaan vesilain 17 luvun 11 §:ssä tarkoi-
tetun lupapäätöksen maanmittaustoimiston
on, jos tilusjärjestely on tarpeen, annettava
tilusjärjestelytoimitusta koskeva toimitus-
määräys. Vesilain 5 luvun 38 §:ssä tarkoite-
tun ojitussuunnitelman tultua maanmittaus-
toimistolle on maanmittaustoimiston annet-
tava toimitusmääräys tilusjärjestelytoimituk-
sesta, jollei ilmeistä estettä toimituksen suo-
rittamiselle ole.

Jollei kukaan kiinteistön omistajista vaadi
2 momentin mukaisesti vireille tulleen toimi-
tuksen alkukokouksessa toimitusta suoritetta-
vaksi eikä kysymys ole vesilain 17 luvun 11
§:n 2 momentissa tarkoitetusta tilusjärjeste-
lystä, toimitus on jätettävä sikseen. Tällöin
saadaan kuitenkin suorittaa tämän lain 2 §:n 2
momentissa tarkoitetut toimenpiteet.

5 §
Tilusjärjestely saadaan suorittaa, jos sillä

voidaan poistaa 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu haitta tai vähentää sitä merkittävästi.
Tilusjärjestely on suoritettava siten, ettei se
aiheuta kenellekään sanottavaa vahinkoa tai
haittaa ja ettei se vaikeuta asemakaavan to-
teuttamista.

10 §
Jollei 7 ja 9 §:ssä toisin säädetä, 2 §:n

1 momentin 1, 2, 2 a ja 3—5 kohdassa mai-
nittujen toimenpiteiden suorittamisen edelly-
tyksiin sovelletaan, mitä niistä kiinteistön-
muodostamislaissa säädetään. Toimenpitei-
den suorittaminen ei kuitenkaan edellytä kiin-
teistöjen omistajien sopimusta tai suostu-
musta.

12 §
Tilusjärjestelyn yhteydessä voidaan suorit-

taa määräalan lohkominen ja kiinteistönmää-
ritys ilman eri määräystä noudattaen, mitä
niiden suorittamisesta kiinteistönmuodosta-
mislaissa säädetään. Lohkomisen suorittami-
nen ei kuitenkaan saa sanottavasti viivästyt-
tää tilusjärjestelyn toimittamista.

Luovutettu määräala lohotaan tilusjärjeste-
lyn alaisella alueella ulottuvuudeltaan sellai-
sena kuin se on vahvistetussa järjestelyehdo-
tuksessa. Lohkomisen lopputoimenpiteet voi-
daan kuitenkin käsitellä yhdessä tilusjärjeste-
lyn lopputoimenpiteiden kanssa, jolleivät eri-
tyiset syyt vaadi lohkomisen saattamista pää-
tökseen aikaisemmin.

14 §
Tilusjärjestelyä koskeva järjestelyehdotus

on laadittava siten, että tilussijoitus suunnitel-
laan ojituksen tai muun 1 §:ssä tarkoitetun
hankkeen toteuttamisen jälkeen vallitsevien
olosuhteiden mukaisesti.

Jos järjestelyehdotusta laadittaessa ilme-
nee, että vahvistetusta ojitussuunnitelmasta
on tarpeen poiketa tarkoituksenmukaisen ti-
lussijoituksen saamiseksi, poikkeamisen
edellytyksistä on voimassa, mitä vesilain
5 luvun 16 §:n 3 momentissa säädetään.
Poikkeamisesta päätetään tällöin järjestely-
suunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Tässä pykälässä tarkoitetun järjestelyehdo-
tuksen laatimista varten on kuultava ojitus-
asian asianosaisia.

16 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos vahvistettu järjestelysuunnitelma kos-
kee ojituksen yhteydessä suoritettavaa tilus-
järjestelyä, toimitusinsinöörin on toimitettava
järjestelysuunnitelma ja 14 §:n 2 momentissa
tarkoitetut ehdotukset ojitussuunnitelman
muutoksiksi ojitustoimituksen toimitusmie-
helle tai aluehallintovirastolle.

17 §
— — — — — — — — — — — — —

Järjestelytoimituksessa määrättyihin kor-
vauksiin sovelletaan, mitä kiinteistönmuo-
dostamislain 199—206 §:ssä korvauksista
säädetään.
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18 §
Tilusjärjestelyn suorittaminen ei edellytä

rasiteoikeuden eikä vuokra- tai muun erityi-
sen oikeuden haltijan suostumusta. Jos järjes-
telytoimenpiteen johdosta alueen omistaja
vaihtuu, järjestetään alueen edellä tarkoitetun
oikeuden haltijan asema noudattaen, mitä
kiinteistönmuodostamislaissa säädetään.

19 §
Tilusjärjestelytoimitus saadaan lopettaa

vasta sen jälkeen kun hanke, jonka johdosta
tilusjärjestely suoritetaan, on valmistunut.

20 §
Tilusjärjestelyn toimituskustannukset on

asianosaisten suoritettava sen mukaan kuin
he siitä sopivat. Jolleivät asianosaiset sovi
toimituskustannusten suorittamisesta, toimi-
tuskustannukset on määrättävä asianosaisten
maksettavaksi kunkin tilusjärjestelystä saa-
man hyödyn mukaan. Ojituksen johdosta
suoritetusta tilusjärjestelystä aiheutuvia toi-
mituskustannuksia siltä osin kuin ne tulevat
asianosaisten maksettaviksi pidetään vesilain
5 luvun 19 §:n 1 momentin mukaisina hank-
keesta aiheutuvina kustannuksina. Vesilain
17 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tilusjärjestelystä aiheutuvien toimituskustan-
nusten jakamiseen asianosaisten kesken siltä
osin kuin ne tulevat asianosaisten maksetta-
viksi sovelletaan samaa jakoperustetta kuin
vesilain 6 luvun mukaisen keskivedenkorkeu-
den nostamishankkeen kustannuksiin. Muu-

toin toimituskustannuksiin ja niiden maksa-
miseen on sovellettava, mitä kiinteistönmuo-
dostamislaissa säädetään, jollei tässä laissa
toisin säädetä.

Milloin tilusjärjestelytoimituksessa teh-
dään sellaisia 2 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuja toi-menpiteitä, jotka ovat tarpeen kiin-
teistöjärjestelmän selvyyden vuoksi, makse-
taan näistä aiheutuvat toimituskustannukset
kokonaan valtion varoista. Jos toimitus jäte-
tään 4 §:n 3 momentin nojalla sikseen, toimi-
tuskustannukset maksetaan valtion varoista.
— — — — — — — — — — — — —

24 §
— — — — — — — — — — — — —

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen
muutosta kuitenkin vain ratkaisuun, jolla on
hylätty vaatimus oikeudesta olla asianosaise-
na toimituksessa, estemuistutus, vaatimus toi-
mituksen keskeyttämisestä tai vaatimus toi-
mituksen jättämisestä sikseen. Lisäksi toimi-
tuksen kestäessä saa hakea erikseen muutosta
ratkaisuun, joka koskee toimituksen yhtey-
dessä suoritettua kiinteistönmääritystä tai sen
suorittamista koskevan vaatimuksen hylkää-
mistä taikka järjestelysuunnitelman vahvista-
mista, jos toimitusinsinööri katsoo muutok-
senhaun sallimisen kesken toimituksen tar-
koituksenmukaiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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