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LukiJOiLTA

Vesijätöistä
yli sata vuotta sitten syntyneitä ja 
omistuksiltaan ratkaisemattomia 
niin sanottuja erillisiä vesijättöjä 
on vieläkin etupäässä Itä-Suo-
messa tiloiksi muodostamatta.

Nykymuotoinen vesijätön 
lunastus, minkä kohteina ovat 
yleensä yhteiset maa-alueet, tuli 
mahdolliseksi vuonna 1962. Vuo-
sina 1917–52 voimassa olleen 
Armollisen asetuksen jakolai-
toksesta eli AJ:n pykälien ja sitä 
seuranneen Jakolain alkuperäis-
ten säädösten perusteella oli 
kyllä eräissä tapauksissa sallittua 
lunastaa yksityistä eli vain yhteen 
kiinteistöön kuuluvaa vesijättöä, 
mutta sellainen menettely ei 
valtakunnassa vallinneita maan-
omistuksen epäkohtia enemmäl-
ti korjannut. Tuon 60-luvun alun 
lainmuutoksen taustalla oli tiet-
tävästi erään Pohjois-Karjalassa 
työskennelleen maanmittausin-
sinöörin aloite, minkä silloinen 
Maanmittaushallitus hyväksyi ja 
sai saatetuksi lain muotoon.

Kun otetaan huomioon myös 
lohkomisten yhteyksissä suo-
ritetut vesijättöjen lunastukset 
ja tiloihin liittämiset, tällaisten 
toimenpiteiden vuosittainen 
kokonaismäärä on jo jonkin 

aikaa ollut tuhannen kappaleen 
suuruusluokkaa. Menettely on 
omiaan paitsi selventämään 
kiinteistöjärjestelmää niin myös 
lisäämään yleistä oikeudenmu-
kaisuutta, kun aiemmin monissa 
tapauksissa ilman mitään so-
pimusta tai lupaa tapahtunut 
rannan valtaaminen korvataan. 
Samassa yhteydessä tulee sil-
loin tällöin myös selviteltyä ja 
korjattua vesijättöön rajoittuvien 
tilojen rajoja ja pinta-aloja.

Vesijättöjen lunastuksissa 
on joskus tullut vastaan aika 
erikoisiakin tilanteita. Muistan 
hyvin erään 1980-luvun puo-
livälissä tehdyn toimituksen, 
minkä kohteena oli noin 2 000 
neliömetrin suuruinen niemialue, 
jolle oli rakennettu hyväkuntoi-
nen omakotitalo. Suoritettujen 
arkistotutkimusten mukaan nie-
mi oli muodostunut yhteisestä 
vesialueesta, eikä sitä ollut kos-
kaan aikaisemmin merkitty maa-
alueena minkään kiinteistön ti-
luksiin. Alue katsottiin vesijätöksi 
ja siitä määrättiin maksettavaksi 
täysi rantaan rajoittuvan tontti-
maan hinta, minkä omakotitalon 
omistaja mukisematta suoritti. 
Tapahtuma sai jatkoa miltei 10 

niMiMerkki Veturimies on 
ainakin kahteen kertaan esit-
tänyt Maankäyttö-lehden paki-
napalstallaan, että vesijättöjen 
lunastukset tulisi lopettaa. Viime 
vuoden nelosnumerossa hän 
kirjoittaa tähän tapaan: ”Oma 
lukunsa ovat nämä typerät ve-
sijätön lunastukset, joiden pois-
tamisella olen yrittänyt päästä 
maanmittauksen historiaan…”

Veturimiehen kaiketi tarkoi-
tuksellisen kärjekkäästi esittämä 
kanta on erikoinen ja omalla 
tavallaan mielenkiintoinen. Jos se 
hyväksyttäisiin, maan nousemi-
nen tai veden pinnan laskeminen 
muodostaisivat omanlaisensa 
uudet saantomuodot. Tavallisuu-
desta poikkeavia saantoja löytyy 
kyllä ihmiskunnan historiasta niin 
muualta kuin meiltäkin. Villin 
lännen elokuviin tutustuneet 
muistanevat ratsastuskilpailut, 
joissa paalutetuille maa-alueille 
ensimmäisinä saapuneet saivat 
ne omakseen. Itse tutustuin jo 
noin 30 vuotta sitten Suomessa 
etenkin 1800-luvulla vallinnee-
seen käytäntöön, minkä mukaan 
erityisen luvan nojalla kuivatetut 
alueet tulivat tehdyn työn perus-
teella kuivattajien omiksi. Useita 

vuotta myöhemmin, kun läänin-
hallitukseen talletettu suurehko 
lunastuskorvaus oli lankeamassa 
valtiolle. Silloin yhteisen vesi-
alueen omistajat pyysivät maan-
mittaustoimistolta pikaista apua 
osakasten kokouksen pitämistä 
varten. Avustaminen onnistui 
ja rahat saatiin kalastuskunnan 
käyttöön.

Pitkäaikaisiin käytännön ko-
kemuksiin perustuvan näkemyk-
seni mukaan nykyinen vesijättö-
jen lunastusmenettely on toimi-
va ja kansalaisten hyväksymä. 
Ongelmina ovat nykyisin lähinnä 
osaksi epäyhtenäinen käytäntö 
korvausten määrittämisessä sekä 
toisaalta myös toimituskustan-
nusten korkeahko hintataso. Kun 
noita asioita hieman hiotaan, 
vesijättöjen lunastusten puitteet 
ovat kohdallaan. Mihinkään 
menneiden vuosikymmenien 
sekaviin rannanomistusoloihin 
ei ole syytä palata.
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