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Rajankäynnistä 
ja vähän kiinteistötoimituksen

psykologiastaJaakko Sirkjärvi

Kirjoittaja teki yhdessä Jussi Laarin kanssa lehteen 2/2014 artikkelin ”Rajankäynnistä ja vähän kiinteis-

tötoimitusten laadusta” ja artikkeli sai Maankäyttö-lehden mittakaavassa runsaasti palautetta, mistä 

kirjoittajat ovat kiitollisia. Palautteessa tuli esiin kuitenkin eräitä seikkoja, jotka kirjoittajien mielestä 

vaativat kommentointia. Tämän artikkelin kirjoittamisen yhteydessä sivujuonteena esiin nousivat van-

henevan asianosaisjoukon aiheuttamat haasteet kiinteistötoimituksessa sekä ne psykologiset paineet, 

joita toimitusinsinööri kohtaa tehdessään yksin toimituksia.

ALUKSI TOTEAN, että olen edelleen sitä mieltä, että se mitä 
kirjoitetaan toimituspöytäkirjaan tai maaoikeuden tuomioon pi-
täisi olla oikein ja totta. On selvää, että inhimillisessä toiminnassa 
sattuu virheitä, mutta suunta pitää olla parempaa kohti. Olen 
myös edelleen sitä mieltä, että KMA:n edellyttäessä rajankäynnissä 
molempien osapuolten vaatimusten kirjaamista toimituskarttaan – 
näin on tehtävä jo molempien osapuolien oikeusturvan kannalta.

Veturimies kritisoi paikkatietotekniikan soveltamista vanhan 
toimituskartan tulkintaan. Artikkelin esimerkki kuvaa (huonosti), 
sitä minkälainen toimituskartta voisi olla, jos siinä kuvattaisiin 
molempien osapuolten vaatimukset.

Jukka Lahtinen tiivistää erinomaisesti, mistä kyseisessä rajan-
käynnissä oli kysymys. Valitettavasti jouduin lyhentämään alkupe-
räistä juttua, jotta sen pituus pysyisi kohtuullisena ja eräät seikat 
jäivät vähemmälle käsittelylle. Asiakkaani näkökulmasta perusky-
symykseksi nousi se, onko naapuri rakentaessaan yksityistietään 
”napannut” kulman asiakkaan kiinteistöstä eli oikaissut tietään.

Asiakkaan kiinteistö lohkottiin 1951 ja kyseinen naapurin 
rasitetie rakennettiin vuonna 1956. Maaoikeuskäsittelyssä, jossa 
en ollut paikalla, valaehtoisesti kuultiin henkilöä, joka kertoi, että 
tietä rakennettaessa 1956 asiakkaan äiti oli ollut valvomassa, että 
pyykkiin N:o 28 ei kajottu.

VANHENEVAT ASIANOSAISET
Tästä päästään tämän artikkelin ensimmäiseen teemaan: vanhe-
neva asianosaisjoukko kiinteistötoimituksissa. Jos oletetaan em. 

todistajan olleen juuri täysi-ikäinen tietä rakennettaessa 1956, 
hänen on täytynyt olla nyt todistaessaan maaoikeuden istunnossa 
lähes 80-vuotias. Osalla vanhuksista muisti toimii erinomaisesti 
ja heidän oikeustoimikelpoisuutensa ei ole alentunut. Toisaalta 
kansanterveystieteellisissä tutkimuksissa lähteideni mukaan 
on todettu että noin 35 % 85-vuotiaista potee muistisairautta. 
Muistisairaus ei toisaalta aiheuta aina oikeustoimikelvottomuutta, 
vaikeusasteita luokitellaan kolme, josta keskivaikean ja vaikean 
voidaan yleisesti katsoa aiheuttavan oikeustoimikelpoisuuden 
laskua, mutta kaikki ratkaisut tulee olla yksilöllisiä ja perustua hen-
kilökohtaiseen lääketieteeliseen tutkimukseen. Nuoremmillakin 
voi olla vaikeuksia muistaa vuosikymmenten takaisia asioita. He, 
joilla on muistisairaista henkilöistä kokemusta, tietävät, että nämä 
vanhukset monesti taudin alkuvaiheessa pystyvät terästäytymään 
hetkeksi, tarvittaessa harhauttaen vaikka geriatrin. Tosiasia on 
myös, että kiinteä omaisuus on suurelta osin tämän ikääntyvän 
väestöryhmän omistuksessa. 

Oikeustoimikelpoisuutta voivat alentaa myös mielenterveyden 
häiriöt, mielisairaudet ja tavalliset somaattiset sairaudet, vaikka 
muistisairaudet ovatkin nopeimmin kasvava ryhmä väestön 
ikääntyessä.

Toimitusmenettelyn (TMK) käsikirja toteaa:
”Kiinteistötoimituksessa joudutaan toimenpiteisiin edunvalvo-

jan hankkimiseksi, jos toimitus koskee kiinteistöä, ja – – omistaja 
on sairauden tai muun HolhTL:n 8.1 §:n mukaisen syyn vuoksi 
kykenemätön valvomaan etuaan, tai – – ”

Holhouslain 8.1 § puolestaan toteaa seuraavaa:
”Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka 

sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen 
terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön 
valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan 
koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmu-
kaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Holhousviranomaisen tulee 
tarvittaessa tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan mää-
räämiseksi.” (29.8.2008/576.)

”Tosiasia on, että kiinteä 
 omaisuus on suurelta osin 
ikääntyvän väestöryhmän 
omistuksessa.”

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442#a29.8.2008-576
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Käytännössä ilmeisesti useimmiten asianosaisen osalta, jolla on 
alentunut oikeustoimikelpoisuus toimitaan siten, että hankitaan 
valtakirjaan jotenkin allekirjoitus ja sukulainen toimii edustajana. 
Jos läheisiä ei ole tai he ovat erimielisiä, saattaa olla, ettei edustusta 
toimituksessa ole ja tällöin toimitusinsinööri ei joudu asiaa myöskään 
arvioimaan. Jos toimitusinsinööri on tietoinen asianosaisen alentu-
neesta toimintakyvystä, hänen on toimittava holhouslain mukaisesti.

Vuonna 2007 astui voimaan laki edunvalvontavaltuutuksesta. 
Vielä oikeustoimikelpoinen valtuuttaja antaa valtakirjalla vastai-
suuden varalle toiselle henkilölle valtuutuksen toimia edunvalvo-
janaan, jos toimintakyky tulevaisuudessa alenee. Asiakirja edellyttää 
kahta todistajaa, ja se toimitetaan maistraattiin. Toivottavasti tämän 
lain soveltaminen vastaisuudessa lisääntyy.

Sukulaisten kynnys ryhtyä varsinaisiin holhouslain mukaisiin 
toimenpiteisiin vanhuksen suhteen, jonka oikeustoimikelpoisuus 
on alentunut, on tunnetusti yleensä erittäin korkea, vaikka tarvetta 
olisikin. Samoin toimitusinsinöörin on erittäin vaikea koulutuksensa 
pohjalta kyseenalaistaa täysi-ikäisen asianosaisen oikeustoimikel-
poisuutta, jos holhouslain mukaista virallista ratkaisua asiassa ei ole. 
Vaikka toimitusinsinööri pyrkisi toimitusta tehdessään välttämään 
kaikkia asianosaisten tekemiä sopimuksia ratkaisemalla viran puo-
lesta asiat itse, toimituksen muutoksenhakuvaiheessa asianosaisen 
tulee pystyä ymmärtämään, mitä toimituksessa on tehty ja arvioi-
maan, onko toimitus tehty hänen kannaltaan oikeudenmukaisesti.

Näin ollen edunvalvojia joudutaan käyttämään enenevässä 
määrin väestön ikääntyessä. Kiinteistötoimitusten sujuvuuden 
kannalta nykyistä holhouslakia kevyempi järjestelmä, josta voisi 
tilata ”päivystävän edunvalvojan”, olisi toivottava, mikäli edellä 
mainitun vuoden 2007 lain edunvalvontavaltuutuksesta käyttö ei 
oleellisesti kasva. Keveämpi menettely edunvalvojan saamiseksi 
olisi tarpeen myös poissaolevan asiaosaisen kyseessä ollessa sekä 
jos kiinteistön tuleva omistaja tarvitsee edunvalvojaa.

MANIPULOIVAT ASIANOSAISET
Raimo Koivistoinen kommentoi jutussaan myös aikaisempaa 
artikkelia ja kertoo mm. toimituksesta, johon liittyi kiinteistöjen 
rantaviivojen pituus. Tästä tarinasta tuli mieleen toinen tarina, josta 
päästään tämän artikkelin toiseen teemaan: Toimitusinsinöörin 
psykologiset paineet riitajutuissa. 

Tunnettua on, että määräosa väestöstä on sellaisia, että heillä 
on poikkeuksellinen kyky manipuloida toisia. Tämä ihmisryhmä on 
yliedustettuna asianajajien asiakkaissa ja ilmeisesti asianajajakun-
nassa heidät tunnistetaan paremmin kuin maanmittarikunnassa. 
Toisaalta kaikki toimitusinsinöörit eivät ole manipuloitavissa. Voisi 
kuvitella, että helpoimmin vaikutuksille alttiita ovat nuoret ja ko-
kemattomat ja vanhat ja väsyneet toimitusinsinöörit. Vanhoilla 
toimitusinsinööreillä on toisaalta etuna kokemus ja rutiinit, jotka 
suojelevat, ettei asianosainen pääse ”ihon alle” eli psyykkisten 
puolustusmekanismien läpi. 

Näitä henkilöitä tapaavat väistämättä myös kaavoittajat.
Perustoimitukset ovat toimitusinsinöörin kannalta psyykkisesti 

haastavampia kuin arviointotoimitukset, koska vaikeatkin ratkaisut 
tehdään usein epämuodollisesti maastossa maastotöiden yhtey-
dessä tai mahdollisesti asianosaisen kotona. Vaikeissa toimituksissa 
tulisi pyrkiä siihen, että toimituksessa noudatetaan virallista koko-
usmenettelyä, kokous pidetään neutraalissa ympäristössä kuten 
kunnantalossa ja päätöksen luvun jälkeen palataan maastoon 
toteuttamaan ratkaisut. 

Nykyisin perustoimituksissa ei juuri käytetä uskottuja miehiä, 
mikä aiheuttaa sen, että toimitusinsinööri on kovin yksin päätök-
senteossaan.

Jos toimitusinsinööristä tuntuu siltä, että häntä painostetaan 
ja päätöksenteko tuntuu muuten vaikealta, kannattaa pitää 
tuumaustauko ja vaikka keskeyttää toimitus. Syitä toimituksen 
keskeyttämiseksi voisivat olla esimerkiksi lisäarkistotutkimukset tai 
se, että toimitusinsinööri katsoo uskottujen miesten käyttämisen 
tarpeelliseksi. Työnantaja ei ehkä pidä näistä keskeytyksistä, mutta 
on todettava, että näitä ongelmatoimituksia perustoimituksista on 
ehkä pari prosenttia, joten kokonaisuuteen nähden ne voi tehdä 
huolellisesti.

TOIMITUSINSINÖÖRI ON INSTITUUTIO
Kasvattaessani tulevia toimitusinsinöörejä karuun todellisuuteen 
yritän kuvailla myös edellä kuvattuja ilmiöitä. Tunnettu tosiasia on, 
että suomalaisessa oikeusjärjestelmässä toimitusinsinööri tekee 
kiinteistötoimituksessa ratkaisuja, jotka useimmissa Euroopan 
maissa tehdään oikeusistuinjärjestelmän piirissä – alioikeuksissa. 
Perusohjeeni on, että asianosaisten kanssa ei kaveerata, teitittely 
on suositeltavaa ja pyritään pitämään riittävä psyykkinen etäisyys 
heihin. Tämä helpottaa vaikeiden ratkaisujen tekemistä. Sopiva 
”takakireys”, joka useimmille tulee luontaisesti virkavuosien kart-
tuessa, on myös, vaikka jotkut saattavat olla eri mieltä, laadukasta 
työskentelyä ja työhyvinvointia palveleva piirre. 

Englantilaisia oikeussalielokuvia katsellessa hymyilyttää pu-
heenjohtaja, syyttäjä ja puolustusasianajaja, jotka ovat pukeutuneet 
viittaan ja peruukkiin. Mutta onko perinnäistavassa tietty viisaus; 
vetäessään ”rooliasun” päälleen he myös henkisesti siirtyvät julkisen 
tehtävän edellyttämään moodiin ja asianosaiset ymmärtävät että 
he edustavat jotain yleisempää toimijaa oikeusjärjestelmässä ja 
heidän persoonansa jää vähäisempään rooliin? Suomalaisessa 
nuoressa ja tasa-arvoa korostavassa yhteiskunnassa edellä mai-
nitun pukukoodin käyttö on luonnollisesti mahdotonta. Toisaalta 
olisiko mahdotonta, että maastomittausten tultua tehtyä ja kun 
saviset saappaat ja oranssi turvatakki laitetaan auton takakonttiin ja 
ryhdytään harjoittamaan varsinaista toimitusinsinöörin kiinteistöoi-
keudellista tehtävää, takakontista otettaisiin käyttöön näkymätön 
toimitusinsinöörin peruukki. Vaihdettaisiin hattua.

Tätä artikkelia kootessani olen joutunut mukavuusalueeni ulko-
puolelle kirjoittaessani psykologisista ja lääketieteellisistä ilmiöistä. 
Kiitän ammattiauttajaa kyseisen osan läpilukemisesta ja varovaisen 
vihreän valon näyttämisestä.

”Toimitusinsinööri  
on kovin yksin 

 päätöksenteossaan.”

Kirjoittaja on kiinteistöopin lehtori 
 Metropolia Ammattikorkeakoulussa.  
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