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IN MEMORIAM

joista mainittakoon maarekisterin 
tallentaminen atk:lle, kartastoyksi-
köiden perustaminen muutamiin 
lääneihin, 1:5000 pohjakartan 
valmistaminen ja siinä yhteydessä 
tapahtunut rekisterikarttojen kiin-
teistöjaotuksen tarkistaminen ja di-
gitaaliseen muotoon saattaminen, 
kiinteistöjen kauppahintarekisterin 
pito sekä rakennus- ja huoneisto-
rekisteriin liittyvät eräät tehtävät. 
Lisäksi muutamissa lääneissä – Vaa-
san lääni mukaan lukien – tehtiin 
verohallituksen tilauksesta kunnit-
tain metsämaiden veroluokituksia 
1990-luvun alkuun asti. Aina kun 
uusia tehtäviä maanmittauskont-
toreille osoitettiin, nousi esiin 
kysymys voimavaroista. Kaikesta 
päätellen Juhani onnistui erittäin 
hyvin saamaan maanmittaushal-
litukselta rahoitusta tarpeellisen 
lisähenkilökunnan palkkaamiseen. 
Muiden läänien päälliköissä tämä 
taisi joskus herättää hieman kat-
keruutta. 

Uusjaoista Juhanilla riitti aina 
hauskoja juttuja nuoremmalle 
polvelle kerrottaviksi. Esimiehenä 
Juhani antoi alaisilleen laajan toi-
mintavapauden. Toisaalta hänellä 
oli aina aikaa kuunnella alaisensa 
toiveita ja ehdotuksia. 

Vaativan viranhoidon ohella – 
mutta siitä täysin erillään – Juhani 
ehti olla vuosikausia Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyhdistyksen 
johtokunnan jäsen. 

Juhani jäivät suremaan kuusi 
lasta ja suuri määrä lapsenlapsia ja 
heidän lapsiaan.

L ääninmaanmittausinsinööri, 
maanmittausneuvos Juhani Yrjö 
Uljas menehtyi kaatumisen aiheut-
tamiin komplikaatioihin 10.10.2016 
Vaasassa. Juhani syntyi Ruskossa 
Turun lähellä mutta vietti lapsuu-
tensa Naantalissa. Opiskeltuaan 
vuoden matematiikkaa Turussa 
Juhani siirtyi Teknilliseen kor-
keakouluun, josta hän valmistui 
vuonna 1951. 

Opiskelun jälkeen olivat vuo-
rossa ruotsinkieliset uusjaot Poh-
janmaan rannikkoseudulla, ensin 
auskultanttina ja sitten 15 vuotta 
toimitusinsinöörinä. Siellä hän 
perehtyi alueen erityispiirteisiin, 
muun muassa sekaviin sovinto-
jakoihin ja manttaaliin vahvistet-
tuihin lainhuutoihin. Jo vuonna 
1953 Juhani sai johdettavakseen 
Kruunupyyn – Teerijärven uusjaon 
jakoehdotuksen laatimisen ensin 
mainitun kunnan osalta. Toimituk-
sen suuruutta kuvaa se, että jako-
ehdotuksen teko kesti kuusi vuotta. 

Tältä ajalta oli peräisin Juhanin 
erinomainen ruotsinkielen taito 
sekä uusjakoinsinööreille omi-
nainen suoraviivaisuus ongelmia 
ratkottaessa. Aikaansaavalle insi-
nööreille annettiin hallinnollista 
vastuuta, kun hänet nimitettiin 
vuonna 1967 Pietarsaaren toimis-
ton johtavaksi toimitusinsinööriksi. 
Lyhyttä visiittiä maanmittaushal-
litukseen seurasi muutto Vaasaan 
ja apulaislääninmaanmittausinsi-
nöörin viran vastaanotto vuonna 
1972, ja pari vuotta myöhemmin 
hänet nimitettiin lääninmaanmit-
tausinsinööriksi. Tässä virassa hän 
oli eläkkeelle siirtymiseensä saakka 
vuoden 1991 elokuun loppuun, 
jolloin myös maanmittauskontto-
reiden 266 vuotta kestänyt kausi 
päättyi.

Maanmittauskonttoreille tuli 
1980-luvulla paljon uusia tehtäviä, 

VESIJÄTÖN LUNASTUS  
VAI JÄRJESTELY?

POHJANLAHDEN rannalla sijait-
sevaa vesijättöä arvioitiin voitavan 
käyttää 4 050 neliötä käsittävän 
rantarakennuspaikan osana. Lunas-
tajatila muodosti siitä 3 050 neliötä 
rantakaavan mukaan, jolla ei ollut 
oikeudellisesti sitovaa rakennus-
paikkajakoa. Lunastuskohde, jonne 
rantakaava ei ulottunut, oli 42 m 
leveä ja 24 m pitkä, alaltaan 1 000 
neliötä, alavaa hietikkoa, jolle oli 
kaavailtu ulkoilureittiä. Rantamata-
la ulottui uintia ja veneilyä haitaten 
hyvin pitkälle. Lunastajatilalle, jolla 
oli tavanmukaiset lailliset rantaoi-
keudet, oli rakennettu lomamökki 
lunastettavan vesijätön reunaan. 
Tilan omistaja oli hermostunut 
etenkin ulkoilureittihankkeesta ja 
hakenut menestyksellä vesijätön 
lunastustoimitusta.

Vesijätön omistanut jakokunta 
sai aikanaan vesijätöstä 15 mk 
neliöltä eli lunastavan rakennus-
paikan käyvän neliöhinnan verran. 
Alamme tieteellisessä lehdessä 
julkaistulla menetelmällä sain ky-
seisen vesijätön hinnaksi 7–8 mk 
neliöltä (vrt. myös Peltola–Hiiro-
nen, Maanmittaus 2/2007). Katson 
sen edustavan objektiivista arviota 
sellaisesta hinnasta, joka vesijä-
töstä olisi maksettu normaalissa 
vapaaehtoisessa luovutuksessa, jos 
se vain olisi ollut käytännössä mah-
dollista. Hintaa voidaan perustella 
kohtuullisena toisaalta lunastajalle, 
toisaalta luovuttajalle järjestelystä 
koituvan nettohyödyn kannalta. 
Sitä edellyttää tällaisessa tapauk-
sessa myös perustuslain vaatima 
kansalaisten kohtelun yhdenver-
taisuus yksityiseen tarpeeseen 
toimitettavalta lunastustoimituk-
selta (ellei, niin olisi syytä katsoa 
esimerkkiä Ruotsin kiinteistöjär-
jestelyä koskevasta laista). Hinta si-
sältää vesijätön pinta-alaa ja laatua 
vastaavan kohtuullisen osuuden 
siitä nettohyödystä, jonka sen 
yhdistäminen lunastajatilaan on 
arvioitu tuottavan, joten kyseessä 
ei ollut normaali lunastuskorvaus. 

Käytettävissäni olleen tiedon 
perusteella vesijätön lunastushinta 
näyttäisi siis olleen kaksinkertainen 
kohtuuhinta-arviooni verrattuna. 
Ero selittyy sillä, että lunastuskel-
poisilla vesijätöillä ei ole normaa-
lia, molemmille sopimuspuolille 
optimaalista kauppa-arvoa, vaan 

hinta voi vaihdella kaksipuolisessa 
luonnollisessa monopolissa rajusti. 

Tämän lunastustoimituksen 
oikeuskäsittelyn tulkintaa on poh-
dittu maanmittareiden kahvipöy-
dissä ja kokouksissa jo 15 vuotta, 
myös MIL:n viime vuosikokouksen 
yhteydessä pidetyssä esitelmässä. 
Oli miten oli, maanmittaustoimitus-
ten asiakkaiden perusoikeuksien 
kannalta katsoen toivoisin, että 
Suomessakin olisi pian asiakkaiden 
käytettävissä kumpaakin osapuolta 
kohtuullisesti hyödyttävä vesijätön 
järjestelytoimitus, sen tapainen 
kuin Ruotsin fastighetsreglering 
on, tutkimusten perusteella päi-
vitetty.
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