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KORVAUSTEN ARVIOINTI  
VESIJÄTÖN  LUNASTUKSISSA

Vesijätön lunastuksen yhteydessä tehtä-

vässä korvausarvioinnissa ei ole tapah-

tunut merkittäviä muutoksia viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Sekä lunastus-

korvausten määräytymisperusteissa että 

korvauksen lopullisessa suuruudessa on 

toimitusinsinöörien välillä  merkittäviä 

eroja, joita ei voi selittää vesijätön 

 hintaan vaikuttavilla tekijöillä.

VESIJÄTÖN LUNASTUSKORVAUKSET sekä niiden suuruuden 
että määräytymisperusteiden suhteen ovat puhututtaneet maan-
mittareita vuosikymmeniä ja aiheesta on tehty useita tieteellisiä 
tutkimuksia sekä nippu erilaisia selvityksiä ja opinnäytetöitä. 
Suuri kiinnostus aihetta kohtaan on mielenkiintoinen ilmiö, sillä 
vesijätön taloudelliset intressit ovat melko pieniä ja ongelma 
ylipäätään lähes marginaalinen. Toisaalta useissa aiheesta teh-
dyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että sekä lunastuskorvaus-
ten määräytymisessä että suuruudessa on niin alueellisia kuin 
toimitusinsinöörienkin välisiä merkittäviä eroja (mm. Tenkanen 
1983, Kuusela 2005, Hiironen 2006). Tämä selittäneekin osaltaan 
aiheen kiehtovuuden maanmittarikunnassa.

Näiden valtakunnallisten eroavaisuuksien vuoksi myös Maan-
mittauslaitos toteutti vuonna 2007 Vesijätön arvo -projektin, 
jonka tavoitteena oli koota yhtenevät perusteet vesijättöjen 
arvottamiseen. Sysäyksen projektin tekemiselle antoivat osal-
taan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut (KKO:1996:103 ja 
KKO:2000:38), jotka olivat selkeä muutos verrattuna korkeimman 
oikeuden aiempaan linjaan. Toisin kuin aikaisemmissa ennak-
koratkaisuissa (esim. KKO 1978 II 123), kyseisissä ratkaisuissa 
vesijätöt arvotettiin osin niiden tulevien käyttömahdollisuuksien 
mukaan pelkkää joutomaata arvokkaammiksi. Vesijätön arvo 
-projektin ja sitä seuranneen keskustelun jälkeen Maanmittauslai-
tos antoi ohjeistuksen, joka mukaan lunastuskorvausten määrittä-
misessä tulee ottaa huomioon lunastettavan vesijätön vastainen 
käyttömahdollisuus osana muodostuvaa käyttöyksikköä. 

TUTKIMUSTEHTÄVÄN ASETTAMINEN
Syksyllä 2016 tehdyssä selvityksessä ”Vesijätön lunastuskor-
vausten määrittämisessä käytetyt menetelmät sekä vesijätön ja 
lomatontin hintasuhde vuonna 2015 päätetyissä toimituksissa” 
tarkasteltiin sitä, kuinka aiheesta noin 10 vuotta sitten tehdyt 
tutkimukset ja annetut ohjeistukset ovat vaikuttaneet toimitus-
käytäntöön. Nyt tehdyn selvityksen tavoitteena oli tarkastella 
vesijätön lunastuskorvausten määräämisperusteiden nykytilaa 
sekä arvioida sitä, kuinka korvausarviointi on muuttunut Maan-
mittauslaitoksen vuoden 2007 ohjeistusta edeltäneestä ajasta.

Tarkastelun kohteena olivat Suomessa vuonna 2015 lopetetut 
vesijätön lunastustoimitukset, joissa vesijättöä on lunastettu 
osaksi rantarakennuspaikkaa. Tutkimusaineistona käytettiin 
toimituspöytäkirjoja, joista poimittiin vähintään seuraavat seikat: 
perustelut korvausten määrittämiselle (1) ja korvauksen arviointi-
menetelmä (2). Mikäli korvaus oli määrätty Maanmittauslaitoksen 
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ohjeistuksen mukaisesti johtamalla se muodostuvan kokonai-
suuden neliöhinnasta lähtien, tarkasteltiin tutkimuksessa myös 
muodostuvan kokonaisuuden ja vesijätön hintasuhdetta (3).

Tutkimuksen aineistoina käytetyt lunastustoimitukset 
poimittiin Maanmittauslaitoksen JAKOdiaarista. Toimitukset 
poimittiin hakemalla vuonna 2015 päätettyjen, luokkaan ”muut 
toimitukset” luokiteltujen toimitusten päätöstoimenpiteitä. 
Näistä hakutuloksista mukaan valittiin 152 toimitusta, jotka 
niiden JAKOdiaari-kuvauksen perusteella olivat vesijätön lunas-
tustoimituksia. Aineistoa karsittiin edelleen siten, että kultakin 
toimitusinsinööriltä hyväksyttiin mukaan korkeintaan kaksi en-
simmäisenä hakutuloksena saatua toimitusta. Näin saadusta 74 
toimituksesta karsittiin edelleen tarkemman läpikäynnin pohjalta 
yksi peruutettu toimitus, yksi yhteisen alueen lunastustoimitus, 
yksi rakennuspaikan osan lunastus, yksi tilusvaihtotoimitus sekä 
viisi toimitusta, joissa vesijättöä lunastettiin maa- ja metsätalous-
alueeseen. Lopullinen tutkimusaineisto kattoi siten 65 vesijätön 
lunastustoimitusta eri puolilta Suomea. Toimitukset ryhmiteltiin 
tarkempaa analyysia varten kahdeksaan maaoikeusalueeseen.

LUNASTUSKORVAUSTEN MÄÄRITTÄMISESSÄ 
KÄYTETYT MENETELMÄT
Tarkasteltaessa vesijätöistä maksettavien lunastuskorvausten 
määrittämismenetelmiä, voidaan aineistosta erottaa kolme pää-
luokkaa: asianomaisten väliseen sopimukseen perustuvat (42 %), 
aiempiin toimituksiin pohjautuvat (22 %) sekä muodostuvan 
rantatontin arvosta johdetut korvaukset (28 %). Määrittämis-
menetelmät vaikuttavat vaihtelevan voimakkaasti sen mukaan, 
missä päin Suomea toimitus on tehty (ks. taulukko). Vantaan ja 
Kuopion alueella suurimmassa osassa toimituksia korvaukset on 
johdettu lunastuksessa muodostuvan kokonaisuuden arvosta 
lähtien, kun taas Oulun, Rovaniemen ja Vaasan alueella vastaavaa 
menetelmää ei ole käytetty ensisijaisena määrittämismenetel-
mänä yhdessäkään toimituksessa. Vaasan ja Mikkelin alueella 
ensisijaisena määrittämismenetelmänä painottuu asianosais-
ten välinen sopimus. Hämeenlinnan maaoikeuden alueella liki 
kolmasosassa toimituksista menetelmät eivät ole kuuluneet 
mihinkään kolmesta pääluokasta.

Mm. Kuuselan (2005) erikoityössä havaittiin, että vesijätön 
lunastuskorvausten määrittelyssä käytetään hyvin monenlaisia 
menetelmiä. Nyt saadut tutkimustulokset ovat pitkälti yhteneviä 
Kuuselan tulosten kanssa. Merkittävin muutos tutkimusten välillä 
on se, että korvausten pohjaaminen asianomaisten väliseen sopi-
mukseen on kasvattanut osuuttaan 24 prosentista 42 prosenttiin.

Syitä käytettyjen menetelmien eroamiseen maaoikeusaluei-
den välillä ei voida todeta suoraan tässä työssä toteutetun 
tutkimuksen perusteella. Tutkimusaineistosta oli kuitenkin ha-
vaittavissa neljä selittävää tekijää maaoikeusalueiden sisäisille 
samankaltaisuuksille. Ensinnäkin, joillain alueilla pöytäkirjoissa 
toistuivat hyvinkin samat lauseet ja perusteet käytetyille mene-
telmille toimitusinsinööristä riippumatta. Voitaneenkin olettaa, 
että samalla alueella työskentelevät insinöörit keskustelevat 
keskenään työstään, alueella tehdyistä maaoikeusratkaisuista 
sekä jakavat tietouttaan ja asiakirjapohjiaan, mikä yhtenäistää 
käytettyjä menetelmiä tietyn alueen sisällä. Toisekseen, useissa 
toimituspöytäkirjoissa mainittiin, ettei alueella ole tehty lainkaan 
vertailukelpoisia rantatonttien kauppoja. Tämä ymmärrettävästi 
aiheuttaa sen, ettei kyseisellä alueella voida johtaa lunastuskor-
vauksia rantatonttien vertailukaupoista lähtien, vaan arvioinnissa 
joudutaan turvautumaan muihin menetelmiin. (Toki rantatontin 
arvo tulisi kyetä määrittämään missä päin Suomea vain siitäkin 
huolimatta, ettei vertailukelpoisia kauppoja löydy aivan lähi-
ympäristöstä ja -historiasta.) Kolmas aineistosta esiin nouseva 
selittävä tekijä on se, että alueilla, joilla vesijättöä on syntynyt 
paljon, sitä myös lunastetaan enemmän. Tällaisille alueille tyypil-
listä on se, että alueella on olemassa yleisesti hyväksytty hinta-
taso. Tähän hintatasoon ja aiempiin lunastuksiin nojauduttiinkin 
useissa toimituksissa sillä perusteella, että näin taattiin lunastajien 
tasa-arvoinen kohtelu sekä lunastuskorvausten ennustettavuus. 
Viimeinen aineistosta selvästi havaittava tekijä ovat joillain alueilla 
aktiivisesti toimivat suurten vesialueiden osakaskunnat. Nämä 
osakaskunnat päättävät usein omissa vuosikokouksissaan heille 
sopivan korvaustason mahdollisia vesijätön lunastuksia varten. 
Tämän päätetyn yksikköhinnan insinöörit useissa toimituksissa 
tulkitsivat vesijätön käyväksi arvoksi. Koska arvo oli tavallisesti 
kovin alhainen, myös lunastajat hyväksyivät sen mielellään.

Korvaustenmääritysmenetelmät 
valtakunnallisesti sekä maaoikeus-
alueittain.

Rantatonttien 
kaupoista 

 johdetut, %

Asianosaisten 
sopimukseen 
perustuvat, %

Aiempiin 
 toimituksiin 

pohjautuvat, %

Epäselvät, %

Koko maa 28 42 22 9
Hämeenlinna 10 30 30 30
Kuopio 55 9 27 9
Mikkeli 20 60 10 10
Oulu 0 40 60 0
Rovaniemi 0 100 0 0
Turku 22 44 33 0
Vaasa 0 80 10 10
Vantaa 78 22 0 0

 ”Vesijätön  lunastuskorvaukset 
sekä niiden suuruuden että 
 määräytymisperusteiden  suhteen 
ovat puhututtaneet maanmittareita 
vuosikymmeniä.”
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menetelmiä ei ole, koska vertailukauppoja ei ole tai lähialueella ei 
ole tehty vastaavia toimituksia. Osassa toimituksia asianomaiset 
ovat jättäneet lunastuskorvausten määräämisen insinöörille, 
joka puolestaan on aiempiin toimituksiin pohjaten määrittänyt 
lunastuskorvauksen suuruuden. Tällainenkin lunastuskorvaus on 
kuitenkin tulkittu pöytäkirjassa jossain tapauksissa sopimuskor-
vaukseksi, kuten seuraavasta sitaatista käy ilmi:

”Osakaskunnan edustaja ja hakijakiinteistön nykyinen ja entinen 
omistaja hyväksyivät kysyttäessä lunastuskorvauksen. Kyseessä 
on siis sopimuskorvaus.”

AIKAISEMPIIN TOIMITUKSIIN VETOAMINEN
Menetelmien pääluokkana aiempiin toimituksiin pohjautuvat 
on kaikkein hajanaisin. Tämän pääluokan toimituksissa on tyy-
pillisesti vedottu korvausten määrittämisessä aiempien toimi-
tusten ohella myös lukuisiin muihin tekijöihin, kuten vesijätön 
laatuun, yleiseen rantarakennuspaikkojen hintatasoon sekä 
vesiosakaskuntien päättämiin korvauksiin. Varsin tyypillinen 
perustelu kuuluu:

”Kun otetaan huomioon lunastettavan alueen laatu ja sijainti 
sekä varsinkin toimitusalueen lähiseudulla suoritetuissa muissa 
vesijätön lunastuksissa vakiintunut hintataso, lunastushinta on 
2 €/m2 – –.”
Osassa tähän luokkaan kuuluvien toimitusten päätöksistä 

ei ole edes viitattu suoraan tiettyihin aiempiin toimituksiin, 
vaan ainoastaan esimerkiksi seudulla vakiintuneeseen kor-
vaustasoon.

 ”Vesijätön  taloudelliset 
intressit ovat  
melko  pieniä ja   
ongelma ylipäätään  
lähes  
marginaalinen.”

ASIANOSAISTEN VÄLISET SOPIMUKSET
Yleisin käytetty korvaustenmäärittämismenetelmä 
oli tutkimuksen mukaan korvausten perustaminen 
asianomaisten, siis lunastajan ja lunastettavan alueen 
omistajan, väliseen sopimukseen. Pääpiirteissään toi-
mitukset, joissa korvaukset määrättiin asianomaisten 
välisen sopimuksen mukaan, olivat keskenään melko 
samanlaisia; asianomaiset löysivät toimituskokouk-
sessa yhteisymmärryksen molempia tyydyttävästä 
korvaustasosta, ja insinöörin osaksi jäi tarkistaa, ettei 
sopimuksella loukata kenenkään oikeutta.

Yhteneväisyydestä huolimatta tähän korvausten 
määrittämismenettelyn pääluokkaan kuuluvat toimi-
tukset voidaan jakaa edelleen kahteen alaryhmään. 
Osassa toimituksista vesialueen omistaja, yleensä 
yhteisen vesialueen osakaskunta, esitti toimituskokouksessa 
korvausvaatimuksen, jonka lunastaja puolestaan hyväksyi.

”Arviointimenetelmä: Alavuden osakaskunta päättää vuosiko-
kouksessaan vesijättömaiden luovutushinnat – –. Toimitus olisi 
toteutettavissa myös vapaaehtoisella kaupalla ja lohkomisella. 
Tämän vuoksi toimitusinsinööri päättää käyttää korvauksena 
jakokunnan päättämää ja hyväksymää lunastushintaa 4,0 €/m2. 
– Päätös: Toimitusinsinööri vahvisti lunastajan ja jakokunnan 
edustajan sopiman lunastushinnan 4,0 €/m2.”
Toisissa toimituksissa puolestaan niin lunastajalla kuin 

luovuttajallakaan ei ollut kokoukseen saapuessaan näkemystä 
lunastuskorvauksesta. Kuitenkin, insinöörin esiteltyä yleisiä kor-
vausperusteita sekä usein myös alueen rantarakennuspaikkojen 
hintatasoa ja aiemmissa toimituksissa määrättyjä korvauksia 
osapuolet saivat sovittua korvauksista keskenään.

”Toimitusinsinööri päätti noudattaa asianosaisten sopimusta 
lunastuskorvauksesta. Korvaus on 1,00 €/m2. Ottaen huomioon 
aikaisempien lunastusten perusteella muodostunut vakiintunut 
korvaustaso, jota sopimus noudattaa, toimitusinsinööri katsoi, 
ettei sopimuksella loukata kenenkään oikeutta, vaikkakin kor-
vaus olisi määrättävä selvästi suuremmaksi, jos osakaskunta 
sellaista vaatisi.”
Pöytäkirjojen perusteella saa käsityksen, että paikoitellen 

insinöörin pyrkimyksenä on nimenomaan ollut saada aikaiseksi 
asianomaisten välinen sopimus korvauksista. Useissa pöytäkir-
joissa tämä tulee ilmi esimerkiksi mainintana siitä, kuinka alueella 
on ollut tapana sopia korvauksista ja kuinka muita määrittämis-
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”Toimitusinsinööri katsoi, että alueella aiemmin tehdyt lunastukset 
osoittavat vesijättömaan käypää hintatasoa, jota voidaan pitää 
vakiintuneena. Ottaen huomioon tehdyn aiemman lunastustason 
sekä vähäisen hintatason muutoksen toimitusinsinööri päätti, että 
käypä korvaus vesijätöstä tonttimaan kohdalla on 1,90 €/m2.”
Useissa toimituksissa on myös esitelty lukuisia lähialueella 

tehtyjä toimituksia, joissa korvaukset ovat vaihdelleet melko 
suurestikin. Näin esitellyistä aiemmista korvauksista on sitten 
toimitusinsinöörin ja asianosaisten kesken käyty keskustelua, ja 
päästy yhteisymmärrykseen sopivasta korvauksesta.

”Uimilan osakaskunnassa on tehty viimeksi vesijätön lunastus 
vuonna 2006. Tuolloin lunastushinnaksi oli määrätty 2 €/m2. 
Entisen Jaalan kunnan alueella vesijätön lunastuksissa vahvis-
tetut lunastushinnat ovat olleet rakennuspaikkaan liitettäessä 
tasoa 1–6 €/m2. Lunastaja katsoi kohtuulliseksi lunastushinnaksi 
2 €/m2. Toimitusinsinööri päätti lunastushinnaksi 2 €/m2 paikka-
kunnan aikaisemman hintakäytännön mukaisesti.”

MUODOSTUVAN RANTATONTIN ARVOSTA JOHDETUT 
KORVAUKSET
Yhteistä kaikkiin tähän luokkaan kuuluville toimituksille on, että 
niissä on ensin määritetty neliöhinta lunastuksen kautta muodos-
tuvalle rantarakennuspaikalle, ja tästä neliöhinnasta on edelleen 
johdettu käypä arvo lunastettavalle vesijätölle. Näin määritetyn 
vesijätön käyvän arvon mukaisen yksikköhinnan ja lunastuksessa 
muodostuvan rantatontin yksikköhinnan välinen hintasuhde 
vaihteli toimituksissa välillä 0,13–0,80. Hintasuhteen keskiarvoksi 
tutkimuksessa saatiin 0,41, mediaaniksi 0,40 ja keskihajonnaksi 
0,17. Verrattaessa tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia aiempiin 
tutkimuksiin, voidaan havaita, että vuonna 2015 päätetyistä 
toimituksista saatu hintasuhteen keskiarvo 0,41 on tismalleen 
sama kuin Hiirosen vuonna 2005 päätetyistä toimituksista saama 
hintasuhde (Hiironen 2006).

Hintasuhde vaihteli voimakkaasti eri alueilla. Esimerkiksi 
Kuopion maaoikeuden alueella tehtyjen kuuden toimituksen 
hintasuhteiden keskiarvoksi tutkimuksessa saatiin 0,28, kun taas 
Vantaan maaoikeuden alueella tehdyissä seitsemässä toimituk-
sessa käytetyn hintasuhteen keskiarvo oli 0,52. Vieläkin merkit-
tävämpi ero näiden kahden maaoikeusalueen välillä huomataan, 
kun tarkastellaan niissä käytettyjen hintasuhteiden vaihteluväliä; 
Kuopion maaoikeuden alueella toimituksissa käytetty hintasuhde 
vaihteli välillä 0,13–0,40, ja Vantaan alueella puolestaan välillä 
0,40–0,80. Kuopion maaoikeuden alueella määrätty korkein 
hintasuhde olikin siis sama kuin matalin Vantaan maaoikeuden 
alueella käytetty hintasuhde. Yhdessäkään toimituksessa ei 
kuitenkaan määrätty lunastuskorvauksia käyttäen korkeimman 
oikeuden ratkaisussa KKO 2000:38 käytettyä hintasuhdetta 1,0.

Eräässä toimituksessa, jossa liitettiin 333 m² vesijättöä 0,25 
ha:n rakennuspaikkaan vesijättöä kuvailtiin pöytäkirjassa ka-
peaksi ja kovapohjaiseksi maaksi. Vesijätön arvoa määrättäessä 
pöytäkirjassa sanottiin seuraavaa:

”Toimitusinsinööri katsoi, ettei lunastuksen kohteena oleva alava 
vesijättö vastaa laadultaan keskimääräistä – – tonttimaata. Jot-
ta vesijättö vastaisi laadultaan ja ominaisuuksiltaan lunastavan 
tilan – – tiluksia, vaatisi vesijättö – – kunnostamista. Vesijätön 
pinta-ala ja laatu huomioon ottaen – – lunastuskorvaus on 
0.40 €/m2, joka vastaa n. 13 % – – keskimääräisen rantatontin 
neliöhinnasta.”

Eräässä toisessa toimituksessa, jossa lunastettiin 206 m² 
vesijättöä 0,13 ha:n rakennuspaikkaan vesijättöä kuvailtiin kes-
kinkertaiseksi ja luonnontilaiseksi ranta-alueeksi, jolla kasvaa 
järviruokoa ja muuta vesikasvillisuutta. Vesijätön arvon määrää-
misestä pöytäkirjassa lausuttiin seuraavaa:

”Tässä tapauksessa lunastajakiinteistön status rantarakennus-
paikkana ei juuri muutu lunastuksesta huolimatta. Vesijätön 
pieni pinta-ala ja (huono) laatu huomioon ottaen – – toimitus-
insinööri päätti, että vesijätön yksikköhinta tässä tapauksessa 
on 12 €/m2 eli 80 % rantatontin käyvästä yksikköhinnasta.”
Toimituspöytäkirjojen perusteella ei ole selvää, miksi joissain 

toimituksissa on päädytty käyttämään alle 0,2:n hintasuhdetta, ja 
toisissa taas yli 0,6:n hintasuhdetta. Vaikuttaisikin, että vesijätön 
arvon määrittämisessä merkitsevin ero ei ole ollut vesijätön koko 
tai laatu, rakennusoikeuden muutos tai saavutettu omarantai-
suuskaan. Sen sijaan merkittävin hintasuhteeseen vaikuttava 
tekijä vaikuttaisi olevan päätöksen tehnyt insinööri sekä alue, 
jolla toimitus on tehty.

VESIJÄTÖN OMINAISUUDET EIVÄT SELITÄ 
KORVAUSTEN SUURUUTTA
Vesijätön hintaan vaikuttavia tekijöitä on selvitetty mm. Peltolan 
ja Hiirosen tutkimuksessa (2007). Vaikka em. tutkimus on yleisin 
kirjallinen viite, johon toimituksissa viitataan, ei vesijätön hinta-
tekijöitä läheskään aina käsitellä. Vain noin puolessa toimituksista 
on mainittu jokin vesijätön hintaan vaikuttavista tekijöistä (mm. 
pieni koko, veden vaivaama) lunastuskorvauksen perusteluiden 
yhteydessä. Muita tutkimuksia, joihin pöytäkirjoissa tavallisesti 
viitataan ovat Tenkanen (1983) ja Hiironen (2010). Maanmittaus-
laitoksen ohjeistukseen viitattiin vain viidessä toimituksessa.

Oikeustapauksissa suurinta suosiota nauttii KKO 1996:103, 
johon viitataan enemmän kuin joka toisessa toimituksessa. KKO 
2000:38 löytyy pöytäkirjoista huomattavasti harvemmin. Esimer-
kiksi Oulun, Rovaniemen ja Vaasan alueille em. ratkaisuun ei ole 
viitattu yhdessäkään toimituksessa, kun taas Vantaan alueella viit-
taus löytyy yli kahdesta kolmasosasta tapauksia. Oikeuskäytäntöä 
on pidetty lukuisassa toimituksessa keskenään ristiriitaisena tai 
epäselvänä. Eräässä toimituksessa asiaa kuvattiin seuraavasti:

”Yhteenvetona voidaan todeta, että oikeustila on – – selkiin-
tymätön. Toimitusinsinöörin tulkinnan mukaan korkeimman 
oikeuden linja on, että vesijättö arvioidaan luovuttajan hal-
lussa, mutta vesijätön vastainen käyttömahdollisuus osana 
rakennuspaikkaa on otettava huomioon, mikäli sen voidaan 
katsoa vaikuttavan arvoon. Edelleen toimitusinsinöörin näke-
myksen mukaan vesijätön yksikköhinta voi lähtökohtaisesti 
olla sama kuin rakennuspaikan yksikköhinta lähinnä silloin, 
kun rakennuspaikka ja vesijättö on asemakaavassa merkitty 
osaksi samaa rakennuspaikkaa – –. Silloin vesijättö tuo yleensä 
rakennusoikeutta samalla tavalla kuin muu osa kaavan mukais-
ta rakennuspaikkaa.”
Sitaatin jälkimmäinen puolikas on tulkittavissa kommentoin-

niksi siitä, kuinka ratkaisussa KKO 2000:38 tehty linjaus vesijätön 
ja lunastuksessa muodostuvan rantatontin yksikköhintojen yhte-
neväisyydestä ei ole toimitusinsinöörin mielestä yleisesti pätevä.

LOPUKSI
Työssä saadut tulokset vastaavat varsin tarkasti myös aiemmissa 
tutkimuksissa saatuja tuloksia niin hintasuhteen kuin korvausar-
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• Tuomioistuinlaki (673/2016). 
  Tuli voimaan 1.1.2017. Lailla kumotaan käräjäoikeuslaki, 

hovioikeuslaki, markkinaoikeudesta annettu laki, va-
kuutusoikeuslaki, tuomareiden nimittämisestä annettu 
laki sekä niiden nojalla annetut asetukset. Hallinto-
oikeuslain ja hallinto-oikeusasetuksen säännökset ku-
motaan pääosin ja siirretään tuomioistuinlakiin. KHO:n 
asiantuntijajäsenistä annettu laki sekä eräitä muita 
lakeja kumotaan. Laki koskee kaikkia tuomioistuimia ja 
sisältää yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuoma-
reista. Lakiin on koottu eri tuomioistuimia koskevissa 
laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten 
tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden 
jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Lakiin sisältyy myös 
tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen 
säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin 
virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely 
on tuomioistuinlaissa. 

• Tuomioistuinlain yhteydessä annettiin laki kiin-
teistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta 
(691/2016), joka tuli voimaan 1.1.2017 (ks. tarkemmin 
HE 7/2016 vp.). Pykälässä säädetään maaoikeuden 
päätösvaltaisesta kokoonpanosta. Avioliittolain 17 a §:n 
muuttamislaissa (695/2016) säädetään siviilivihkimisen 
suorittamisesta 1.1.2017 alkaen.

• Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipai-
koista ja tuomiopiireistä (864/2016).

 Tuli voimaan 1.1.2017. 
• Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijain-

tipaikoista ja tuomiopiireistä (865/2016).
 Tuli voimaan 1.1.2017. Tuomioistuinlain nojalla on myös 

annettu seuraavat asetukset:
– Oikeusministeriön asetus hovioikeuksien 

 istuntopaikoista (888/2016). 
 Tuli voimaan 1.1.2017.
– Oikeusministeriön asetus maaoikeusinsinöö-

rien yhteistoiminta-alueista (889/2016).  
Tuli voimaan 1.1.2017.

•  Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta 
(617/2016) teollisoikeusrikoksesta. 

 Tuli voimaan 1.9.2016. Koskee mm. tavaramerkin, 
patentin, kasvinjalostajaoikeuden tai mallioikeuden 
loukkaamista ja taloudellisen vahingon aiheuttamista. 
Sanktiona on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vanke-
utta. Ks. myös mm. patenttilain 66 c §:n muuttamislaki 
(717/2016), voimaan 1.1.2017. (ks. HE 7/2016 vp.)

•  Laki tilintarkastuslain muuttamisesta (622/2016). 
 Tuli voimaan 19.8.2016. Samalla on muutettu tilintar-

kastusta koskien mm. osakeyhtiölakia, asunto-osakeyh-
tiölakia, osuuskuntalakia ja säätiölakia. Ks. tarkemmin 
HE 70/2016 vp. Esim. yhdistyslain 39 §:ssä (628/2016) 
säädetään luottamus- ja toimihenkilöiden sekä toimin-
nan- ja tilitarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

Lilli Konttinen (tekniikan ylioppilas) on 
opintojensa loppusuoralla oleva kiinteis-
tötalouden ja -tekniikan opiskelija Aalto-
yliopistosta. Ensimmäisen kosketuksensa 
vesijättöjen lunastuksiin hän on saanut 

työskennellessään harjoittelijana Maanmittauslaitoksen 
asiakaspalvelussa.

vioinnissa käytettyjen menetelmienkin osalta. Alueiden väliset 
erot ovat pysyneet toimituksissa käytettyjen hintasuhteiden 
osalta samanlaisina kuin vuosituhannen alussakin. Näin ollen 
voitaneen todeta, ettei vesijättöjen lunastuksissa tehtävässä 
korvausarvioinnissa ole tapahtunut juurikaan muutoksia viimei-
sen vuosikymmenen aikana, vaikka arvioinnin valtakunnallinen 
yhtenäistäminen olikin tavoitteena Maanmittauslaitoksen toteut-
tamassa Vesijätön arvo -projektissa ja sen jälkeen keväällä 2007 
annetussa ohjeistuksessa. 

Tilanteen muuttumattomuuteen lienee vähintäänkin osasyy-
nä se, että edellä mainitun Maanmittauslaitoksen keskushallinnon 
arviointitoimitusten ydinprosessitiimin antama arviointiohjeistus 
on varsin yleispiirteinen, ja siinä vain suositetaan huomioimaan 
vesijätön arvossa sen vastainen käyttötarkoitus osana lunastaja-
kiinteistöä korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen mukaisesti. 
Kyseisiä ennakkoratkaisuja ja yleisesti oikeuskäytäntöä on kui-
tenkin lukuisissa toimituksissa kritisoitu tai pidetty selkeytymät-
tömänä. Tämä ohjeistus ja oikeuskäytännön selkeytymättömyys 
vaikuttavat myös toimituksissa tehtyihin ratkaisuihin. 
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on työskennellyt vuosituhannen alusta Maan-
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