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UUtisiA

lohtajan Vattajan alueen  lunastus
on saanut lainvoiman

Otsikossa mainittua lunastus-

toimitusta on selostettu 

tämän lehden numerossa 

3/2011. Asiassa oli kysymys 

siitä, että Puolustusvoimat 

lunasti lisäalueita ja  

-oikeuksia vanhastaan 

hallitsemaansa ampuma- 

alueeseen. Asiassa vasta -

puolina olivat Karhin ja 

lohtajan jakokunnat sekä 

joukko yksityisiä osakkaita, 

Karhin jakokunta näistä kes-

keisenä toimijana. se vaati 

huomattavia korvauksia eri 

perusteilla ja se saikin sekä 

toimituksessa että maa-

oikeudessa eräitä korvauksia, 

mutta vain varsin pienen 

osan vaatimuksistaan.

karhiN jakokuNta pyysi valituslupaa 
ns. ennakkopäätösperusteella jakokunnan 
asemaa koskevaan ratkaisuun (kun eräitä 
omaisuusosia ei katsottu jakokunnan vaan 
sen osakkaiden omaisuudeksi) sekä kahteen 
korvausperusteeseen. KKO ei myöntänyt 
valituslupaa.

Myös yksi jakokunnan osakas (?), joka 
menetti ilman rakennuslupaa rakennetun 
rakennuksensa ja jäi ilman korvausta sillä 
perusteella, haki valituslupaa sellaisella 
perusteella, (seuraavan sanamuodon olen 
itse muotoillut; toivottavasti osuin oikeaan) 
että kun puolustusvoimat lunastaa häneltä 
faktista omaisuutta, puolustusvoimien 
korvausvelvollisuuteen ei vaikuta se, millä 
tavoin omaisuus on syntynyt. Valituslupaa ei 
tässäkään asiassa myönnetty. Maaoikeuden 
tuomio sai siis lainvoiman.

valitusluvista  
(ks. ok 30 luvuN 3 §) 
Se, ettei valituslupaa myönnetty, merkitsee 
vain, ettei KKO ottanut itse asiaa (”substans-
sia”) tutkittavakseen. Se ei merkitse, että 
maaoikeuden ratkaisu oli oikein, mutta sen 
voi ehkä sanoa, ettei ratkaisu ole ainakaan 
karkeita virheitä sisältänyt.

Valituslupia myönnetään varsin vähän, 
maaoikeusasioihin kai parikymmentä 
vuodessa koko maassa. Jos valituslupa 

myönnetään, sen peruste käy tietysti itse 
asiasta ilmi, mutta jos sitä ei myönnetä, 
KKO ei perustele päätöstään. Valituslupien 
myöntämisestä löytyy sellaista kirjavuutta, 
etten uskalla asiasta paljoa sanoa. Arvioin-
tiasioihin on myönnetty valituslupia, mutta 
silloin on kysymys jostakin laista johdetta-
vasta yksittäisestä arviointiperusteesta, ei 
varsinaisesta uudesta arvioimisesta, vaikka 
ratkaisusta voi tietysti seurata korvaussum-
man muuttaminen.

Maanmittauslaitoksen virkamiehet voi-
vat tutustua valituslupatapauksiin heidän 
käytössään olevan oikeustapaushakemiston 
kautta.

Pari esimerkkiä, jotka toivottavasti valot-
tavat valituslupamenettelyä. Eräässä laajassa 
halkomisessa valituslupa myönnettiin vain 
mm. yhden tilikorvauksen koron määrää-
mistä koskevaan ratkaisuun. Eräässä toisessa 
tapauksessa kyläläiset menettivät ikivanhan 
tie- ja rantaoikeutensa yksityisen maan-
omistajan hyväksi varsin tulkinnanvaraisen 
asiakirja- ja karttamerkinnän kautta. Kun yritin 
”kaupata” tätä tuomiota KKO:n esittelijälle, 
hän huusi kauhistuneena puhelimeen, että 
”KKO ei ikipäivänä ota ratkaistavakseen täl-
laista yksittäisen asiakirjamerkinnän tulkintaa”.
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