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Järvenpohjan kartoitusta

tarkeelanjärven ja niemilammen vedenpinnan nostohankkeen yhteydessä 

Metropolia Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelma 

pääsi perehtymään uuteen vesilainsäädäntöön, ja totesimme, että se sisäl-

tääkin paljon maanmittaria kiinnostavaa asiaa.

Sam
po Kivinen
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jaakko sirkjärvi

maanmittaustekniikan koulutusoHjelman vas-
tuulla hankkeessa oli osia vesioikeudellisen hakemusasiakirjan 
laadinnasta, maastomittaukset, maastomallin laadinta sekä haitta- 
ja hyötyanalyysi. Keskityn laajan lain 6. lukuun vesistön pysyvästä 
nostamisesta ja 17. lukuun, jossa käsitellään kiinteistöoikeudellisia 
kysymyksiä. Hankkeen yhteydessä nousi myös esiin kysymys iso-
jaon aikaisen vesirajan paikan tulkinnasta kiinteistörekisterikartoilla.

Uusi vesilaki (587/2011) korvasi vanhan vesilain (264/1961) 
kokonaan. Vanhaa lakiakin oli moneen kertaan muutettu ja esimer-
kiksi vesiensuojeluasiat oli siirretty ympäristönsuojelulakiin. Uusi 
laki on rakenteeltaan vanhan kaltainen sisältäen mm. säädökset 
ojituksesta, uitosta ja vesien säännöstelystä. Vesilain mukainen lu-
paharkinta on oikeusharkintaa. Lupaharkinnan ytimen ja keskeisen 
sisällön muodostavat intressivertailusäännöstö – haitat/ hyödyt.

6 § (3. luku): yleisten Hyötyjen ja  
menetysten aRVioiminen
Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa vesitaloushankkeesta 
yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä 
kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-arvoa, jos hyödyn tai 
menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa.

Oikeudellisen harkinnan tekee aluehallintovirasto (AVI) hakijan 
asiakirjanäytön ja mahdollisen maastokatselmuksen perusteella 
ja Vaasan hallinto-oikeus toimii seuraavana oikeusasteena. Vanha 
katselmustoimitus on jäänyt historiaan.

VeDenpinnan pysyVä nosto
Hallituksen esityksessä lain perusteiksi todetaan, että järvien lasku 
peltopinta-alan kasvattamiseksi on taakse jäänyttä aikaa ja toisaalta 
järvien parantaminen niiden pintaa nostamalla yleistynee vesis-
töjen rantojen virkistyskäytön lisääntyessä ja yleisen ympäristötie-
toisuuden kasvaessa. Tarkeelanjärven ja Niemilammen syvimmät 
kohdat ovat noin 1,5 m ja järvet muuttuvat kesän kuluessa kaut-
taaltaan vesikasvillisuuden kattamaksi ”vihervesistöksi”. Kasvillisuus 
alentaa rantakiinteistöjen virkistysarvoa ja uhkana on erityisesti 
matalamman Niemilammen osalta vesistön umpeenkasvu ja jopa 
negatiivinen suon (luhdan) rantavaikutus. Tällöin rantakiinteistön 
virkistysarvo voi muodostua jopa alhaisemmaksi kuin läheisen 
kuivan maan lomarakennuspaikan vastaava arvo. Nykytilanteessa 
vesistöä joudutaan vuosittain niittämään.

nostoHanke
Kunnostettava vesistö muodostuu Tarkeelanjärvestä ja matalam-
masta Niemilammesta. Vesistön kokonaispinta-ala on noin 100 

Uusi vesilaki ja  
tarkeelanjärven nostohanke

ha. Vesistö sijaitsee entisen Nummi-Pusulan alueella eli nykyisin 
Lohjalla. Nykyisin vedenpinnan vaihtelu on noin 65 cm ja keskive-
denpinnan (MW) korotukseksi haetaan AVI:lta 17 cm:n korotusta 
siten, että tulvahuiput eivät nouse. Patoa muotoilemalla voidaan 
tulvahuippujen kasvu ehkäistä. Uusi pato rakennetaan Niemilam-
messa olevaan Luusuaan. Projektin kustannukseksi on arvioitu 
joitain kymmeniä tuhansia euroja, minkä maksavat yksityiset 
kiinteistönomistajat. Tehtävänä projektissa on laatia kartta, kiin-
teistöluettelo sekä hyöty/haitta-analyysi kiinteistöittäin vesiluvan 
myöntävälle viranomaiselle. Vedenpinnan noston vaikutuspiirissä 
on kiinteistöjä noin 100 kpl. Hankkeen kustannukset jaetaan hyö-
dynsaajien kesken. Hankkeen tilaajatahon aktiivisena edustajana 
toimi lomarakennuspaikan omistaja Pasi Saari, jolta saimme 
arvokasta ohjausta hankeen toteuttamisen yksityiskohdissa.

HyöDyn laskenta  
kauppa-aRVomenetelmällä
Opiskelija Irene Järvelä tutki Antti Oraman ohjaamassa insi-
nöörityössään laajasti Uudenmaan lomarakennuspaikkojen ja 
vesialueiden arvoa selvittäen vesistön syvyyden ja koon vaikutusta 
kauppa-arvoon Tästä materiaalista hän selvitti, mitä eri korotustasot 
vaikuttaisivat kyseisessä vesistössä rantakiinteistöjen arvoon. Veden 
syvyyden kasvu heikentää vesikasvillisuutta lähinnä vähentämällä 
pohjan valaistusolosuhteita. Hän päätyi varovaisesti arvioiden noin 
1–2 €/m2 rantalomarakennuspaikan pinta-alaneliömetriä kohti. 
Luvussa ei ole otettu huomioon vähentyvästä vesikasvillisuuden 
niitosta aihetuvan säästön pääomitettua arvoa. Eli vesistön nostosta 
saavutettaisiin tavallisen kokoista lomarakennuspaikkaa kohden 
noin 2 000–4 000 euroa hyötyä kohonneena virkistysarvona. 
Eräät lomarakennuspaikkojen omistajat pitivät keskusteluissa 
kesävedenpinnan nostoa subjektiivisesti arvioiden merkittävästi 
arvokkaampana toimenpiteenä. Lomarakennuspaikkojen kauppa-
arvo kyseisessä vesistössä on tehtyjen kauppojen (7 kpl) perusteella 
noin 100 000 euroa.

Lomarakennuspaikkoja on noin 70 eli hankkeesta saatava ran-
nanomistajien laskennollinen hyöty on luokkaa 150 000–200 000. 
Hyödyiksi lupaviranomainen voi laskea myös muulle lähiseudulle 
koituvan hyödyn vesistön virkistysarvon kasvamisesta.

negatiiVisia jyViä
Tämänkaltaisissa vesistöhankkeissa on vanhan vesilain aikana 
perinteisesti käytetty ns. Aittoniemen tai VIRKE-menetelmää hait-
tojen ja hyötyjen arvioinnissa. Riskien välttämiseksi lupaprosessissa 
projektin tilaajan toimesta tämä perinteinen vesitaloudellinen 
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hyöty/haitta-analyysi valittiin projektin arviointitavaksi, vaikka se 
tuntui maanmittarista soveltuvan paremmin voimalaitosmitta-
kaavan säännöstelyhankkeisiin. Ajattelu lähtee siitä, että vesilain 
mukaisissa ojitustoimituksissa ojituksen hyöty jaetaan (jyvitetään) 
osakkaiden kesken. Jyvien määrä riippuu tiluksen korkeusasemas-
ta ojaan nähden ja tiluksen maaperästä. Yksinkertaistaen voisi 
sanoa, että mitä lähempänä ojaa tilus on ja mitä voimakkaampaa 
veden kapilaarinen nousu maalajissa on, sitä suurempi hyöty eli 
jyväluku on. Vesistön nostossa on tilanne käänteinen ojitukseen 
nähden. Ne tilukset, jotka ovat lähinnä vesistöä ja maalaji vetty-
vää, kärsivät hankkeesta eniten. Vesistön vaikutus ulottuu maa- ja 
metsätaloustiluksilla 1–1,2 m:n korkeuteen keskivedenkorkeudesta 
(MW). Mitä korkeammalla tilus on, sitä vähäisemmät ovat haitat. 
Keskivedenkorkeudesta laskettiin vyöhykkeet (= korkeuskäyrien 
välit) 25 cm:n välein ja vyöhykkeille pinta-alat, jotka kerrottiin 
korkeusvyöhykkeittäin vähenevillä haitta-arvoilla.

Aittoniemen mallissa hyöty arvioidaan vesistösäännöstelyhank-
keissa rantaviivan siirtymämatkana metreissä. Rantaviivan siirtymä 
riippuu rantavyöhykkeen kaltevuusasteesta Opiskelija Eero Äm-
mälä vastasi projektityönään haitta- ja hyöty arvioiden perustei-
den selvittämisestä. Kontrollina hyötyarvioinnissa pidettiin em. 
kauppa-arvoista laskettua hyötyä, joka on hyvin paljon selkeämpi 
arvioida, ymmärrettävämpi ja linjassa em. monimutkaisemman 
menetelmän kanssa.

Opiskelija Pekka Helenius vastasi laajan selitelmän laatimisesta 
taulukkolaskentaohjelmalla laskentakaavoineen. Tarkoituksena on 
kehittää laskentapohjaa tulevaisuudessa siten, että se liitettynä 
paikkatieto-ohjelman maastomalliin voidaan laskea nopeasti 
optimikorkeus vedenkorotukselle eli saadaan suoraan laskettua 
haitat ja hyödyt eri vedennostokorkeuksille.

isojaon aikainen VesiRaja
Nostettavaan vesistöön rajoittuvien kiinteistöjen alueella ei te-
kemiemme arkistotutkimusten perusteella ollut koskaan käyty 
lainvoimaisesti rajaa yhteisiä vesialueita vastaan lukuun ottamatta 
varsinaista isojakoa ja siinä piirrettyä rantaviivaa. Isojakokartta-
aineistoa voi olla ainakin Länsi- ja Etelä-Suomessa haasteellista 
käyttää rantaviivan määrittämiseen. Oikeuskäytäntö eli KKO:n 
tuomiot ovat vakiintuneet pitämään isojaonaikaista rantaviivaa 
yhteisen vesialueen rajana. Maastossa rajan paikka on vaikea 
määrittää, koska kyseisessä vesistössä on tehty pari laitonta veden-
laskua. Tässä tilanteessa katsottiin, että parempaakaan tietoa em. 
rajasta ei ole kuin kiinteistörekisterikartan punainen viiva, jolla ei ole 
lainvoimaa. Ei ole tiedossa, miten kyseisen kiinteistörajaelementin 
kiinteistöjen ja yhteisen vesialueen raja on määritetty. Epäilen, että 
hydrologisesta aineistosta on laskettu ekstrapoloimalla taaksepäin 
isojaon kiinteistörekisteriin merkitsemispäivään. Tutustuimme 
keskivedenkorkeuteen (MW) aikasarjoista, ja kun aina ei tiennyt 
missä korkeusjärjestelmässä ollaan, täytyy todeta, että tehtävä ei 
ole helppo ainakaan pienten vesistöjen osalta, joissa historiallinen 
vedenkorkeuksien havaintoaineisto on puutteellisempaa kuin 
vastaava aineisto isojen järvien alueella ja merellä. Edellä mainittua 
teoriaa vastaan puhuu se tosiseikka, että kyseinen punainen viiva 
ei näytä seuraavan mitään korkeuskäyrää. . Kiitän tässä yhteydessä 
Kalle Konttista ja Lasse Ojalaa Maanmittauslaitoksesta hyödylli-
sestä opastuksesta asiaan liittyen.

Voidaan spekuloida, että riippumaton toimitusinsinööri käy kiin-
teistön ja yhteisen vesialueen välillä vaikka jäljempänä kuvattavassa 
kiinteistönmääritys- tai tilusjärjestelytoimituksessa ja perustellusti 
eri korkeustasoon kuin missä em. kiinteistörekisterikartan punainen 
viiva sijaitsee. Tällöin laaditut vesioikeusasiakirjat ja mahdollisesti 
AVI:n vesioikeudellinen päätös perustuvat virheellisiin laskelmiin.

Jakolain aikana rajan sai jättää käymättä vähäarvoista vesijättöä 
vastaan. Kiinteistönmuodostamislaki on asiassa tiukempi eikä anna 
harkintavaltaa asiassa – raja on käytävä, jos se on epäselvä. Tilanne 
on tietysti epäreilu, kun uusimalla tekniikalla mitataan suuressa 
mittakaavassa, niin kaikki edellä mainitun punaisen viivan seikkailut 
ylämäkeen tai järvenselälle korostuvat. Mutta ilmeistä on, että 
isojaon aikainen rantaviiva ei ole koskaan leikannut korkeuskäyriä. 
Konsultin roolissa emme luonnollisesti voineet hankkeen kannalta 
kriittistä rajaa lainvoimaisesti käydä.

Vesilain kiinteistötoimitukset
Isoissa vesistöhankkeissa voidaan tehdä tarvittaessa luvan pe-
rusteella lunastuksia. Tässä hankkeessa niitä ei tarvitse tehdä. 
Kiinteistöjärjestelmän ajan tasalla pitämiseksi (vesioikeudellisen 
lupaprosessin jälkeen) voidaan tarvittaessa käynnistää kiinteis-
tönmääritystoimitus, jossa voidaan määrittää esimerkiksi käyttö-
oikeuksia ja kiinteistöjen pinta-alojen muutoksia.

Vesilain 17. luvun 11§:ssä kuvataan tilusjärjestely, joka tulee teh-
dä, jos on annettu käyttöoikeus toisen alueeseen, hanke aiheuttaa 
tilusten pirstoutumista tai supistumista ja joudutaan käsittelemään 
kulkuyhteyksiä. Toimitustyyppi on hankeuusjako. Uutuutena laissa 
on määräys, että kiinteistöstä veden alle jäävä alue on liitettävä 
viereiseen vesialueeseen eli yleensä yhteiseen vesialueeseen 
(Vesilain 17 luku 16§). Vastineeksi kiinteistö saa osuutta yhteiseen 
vesialueeseen luovuttamansa pinta-alan perusteella. Tätä kirjoitet-
taessa näyttää siltä, että tilusjärjestelytoimitus on tarpeen, mikäli 
vesioikeudellinen lupa myönnetään.

Pysyvästi veden alle jäävät tilukset 
on kuvattu violettina. Kiinteistön raja 
 yhteistä vesialuetta vastaan on merkitty 
punaisella viivalla.
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lopuksi
Ennen tämänkaltaisiin vesistöhankkeisiin lähtemistä pitäisi tehdä 
kiinteistönmääritystoimitus, jossa kiinteistöjen ja yhteisen vesi-
alueen välinen raja käydään lainvoimaiseksi. Muutoin laskelmat 
ovat jossain määrin tyhjän päällä. Vertailutilanteena voisi pitää 
vesijätön lunastusta, jossa yhteisen vesialueen ja kiinteistön välinen 
raja jätetään käymättä ennen lunastusta. Nykyistä lakia sovellet-
taessa rajankäynti kiinteistön ja yhteisen vesialueen välillä tulee 
tehtäväksi liian myöhään.

Jos sama työ, mikä nyt käytetään esimerkiksi rakennuspaik-
kojen vettymisen arviointiin, käytettäisiin kiinteistöjen rajojen 
selvittämiseen, kansalaisten oikeusturva paranisi merkittävästi 
ja vesioikeudellinen prosessi olisi luotettavampi. Kaiken kaik-
kiaan hakemusprosessin tekninen uudistaminen yksinkertaistaisi 
työtä ja saattaisi parantaa kansalaisen oikeusturvaa. Perinteinen 
vesioikeudellinen hyöty/haitta-analyysi on tarpeettoman raskas 
tämänkaltaisiin pieniin hankkeisiin, joissa hyödyt ovat ilmeiset ja 
ehkäisee tehokkaasti tarpeellisten vesistöjärjestelyiden toteuttami-
sen. Arvioinnissa tulisi tämänkaltaisissa hankkeissa ottaa käyttöön 
tavanomaiset kiinteistöarvioinnin menetelmät.

Kaukana ei ole ajatus, että kun tilusjärjestelytoimitus ilmeisesti 
kuitenkin pidetään, koko hanke olisi kiinteistötoimitus – poiketen 
yleisestä vesi/ympäristöoikeuden lupaprosessista. Niin paljon 
kiinteistö- ja mittausteknisiä kysymyksiä hankkeeseen liittyy. 
Luonnontieteellinen ja vesistörakentamiseen liittyvä osaaminen 
on hankittavissa asiatuntijapalveluina. Vesioikeudellinen yhteisö, 
joka on perustettava padon rakentamiseksi, sen ylläpitoon ja ve-
den pinnan tason seurantaan, on lähellä yksityisen tien tiekuntaa. 
Vesioikeudellisen yhteisön osakaskiinteistöt vastaavat padon 

rakennuskustannuksista sekä haitankorvausten maksamisesta 
niihin oikeutetuille kiinteistöille.

Voidaan pohdiskella, onko kiinteistörekisterin tulkinnanvarainen 
rantaraja, joka merkitään kiinteistörekisterikarttaan samoin kuin 
kiinteistötoimituksissa virallisesti käydyt rajat, oikea kartografinen 
viesti suuren yleisön suuntaan nyt, kun kiinteistörajatiedot on 
avattu Paikkatietoikkunassa. Tässä projektissa kyseisestä viivasta 
oli enemmän harmia kuin hyötyä. Onko rantakiinteistöjen pinta-
alatiedon laatu riittävä? Kiinteistörekisterikartan tiedot eivät aina 
käy yhteen kiinteistörekisterin kanssa. Kiinteistölle on voitu kiinteis-
törekisterikartalla kuvattu kuuluvan vesitiluksia, mutta kiinteistöre-
kisteriin pinta-alatiedoissa niitä ei ole. Kun kiinteistötietojärjestel-
män laatua eri hankkeilla parannetaan, tässä voisi olla yksi kohde.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa hakemusasiakirjat ovat viimeiste-
lyvaiheessa ja jäämme odottamaan AVI:n päätöstä.

näkymä tarkeelanjärveltä.

Pasi Saari

kirjoittaja toimii kiinteistöopin 
lehtorina metropolia Ammatti-
korkeakoulussa. Sähköposti 
jaakko.sirkjarvi metropolia.fi.


