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VENEVALKAMA-ALUEEN 
 LUNASTUSOIKEUS

Kyseessä on maaoikeuden tuomio, joka ei löydy 

FINLEX-hakemistosta. Tapaus sisältää mielestäni 

jotain uutta ja periaatteellista, mitä ainakaan minun 

tietooni ei aiemmin ole tullut, mistä syystä juolahti 

mieleeni, että tapaus saattaisi kiinnostaa  muitakin 

kuin minua. Tuomio on yli 50-sivuinen, joten 

 käytännön syistä tekstiä on jouduttu tiivistämään 

mielestäni olennaiseen.

kaupalla, millä se sai kiinteistön A. 
Laiturit kuuluvat yhtiön tekemän 
vuokrasopimuksen mukaan niin 
ikään veneyrittäjän vuokraamaan 
omaisuuteen ja vuokrasopimuk-
sen mukaan veneyrittäjä saa 
käyttöönsä em. vesijätön, kun (jos) 
yhtiön hakema vesijätönlunastus 
on laillistunut. Kuriositeettina vielä 
mainittakoon, että kaupunki omis-
taa em. vesialueesta ja vesijätöstä 
noin 96 %.

YLEISÖLTÄ

TOKI OLEN JO NS. SIVURAI-
TEELLA, kun olen jo muutaman 
vuoden ollut eläkkeellä, mutta 
seuraan kyllä, mitä alalla tapah-
tuu. Tapaus koskee asemakaavan 
mukaisen venevalkama-alueen 
lunastusoikeutta Raisiossa. Toimi-
tuksessa toki oli kysymys monesta 
muustakin asiasta, mutta mielen-
kiintoisin on em. lunastusoikeutta 
koskenut ratkaisu, johon keskityn.

KÄSITTELY TOIMITUKSESSA
Raisionlahden rannalla on laaja 
venevalkama-alue (kaavassa LV), 
josta suurin osa on Raision kau-
pungin alueilla laitureineen yms., 
mutta sen etelänurkassa sijaitsee 
yksityisen yhtiön (myöhemmin yh-
tiö) omistamat muutamat kiinteis-
töt (myöhemmin A), joiden osat 
ovat asemakaavassa venevalka-
ma-aluetta. Yhtiö on vuokrannut 
tuon osan veneyrittäjälle, jolla on 
mm. veneiden säilytystoimintaa 
alueella. Yhtiön omistamien LV-
alueiden edustalla on laaja 40–50 
metriä leveä niin ikään LV-aluetta 

kaavassa oleva vesijättö, jonka A:n 
edellinen omistaja oli täyttänyt 
ja tasoittanut. Mitään lupaa tai 
sopimusta vesijätön täyttämiseen 
ei ole tehty, mutta kaupunki ei ole 
täyttämistä myöskään kieltänyt. 
Tämä vesijättö on nyt veneyrit-
täjän käytössä ja siltä johtaa 
vesialueelle, joka on niin ikään 
on venesatamaa kaavassa, viisi 
laituria. Yhtiö on saanut näiden 
laitureiden omistusoikeuden sillä 

Toimituksessa yhtiö haki kiin-
teistönmuodostamislain (myö-
hemmin KML) nojalla kiinteistön 
A edustan vesijätön lunastusta 
itselleen. Toimitukseen kutsuttiin 
myös kaupunki, joka vaati saada 
lunastaa ko. vesijätön ja myös ve-
sialueen sekä lisäksi venesatamana 
kaavassa olevan yhtiön omistaman 
kiinteistön A.

Yhtiön vastauksissa oli refe-
roitu useita oikeuskirjallisuudessa 
kirjoitettuja kannanottoja siitä, 
että kaupungin lunastusoikeus 
on pitänyt olla asemakaavassa 
osoitettuna, jotta kaupungilla 
katsottaisiin olevan lunastusoikeu-
den LV-alueeseen. Toimitusmiehet 
katsoivat, että ko. venesatama-alue 
ei ollut osoitettu, niin kuin oikeus-
kirjallisuus edellyttää, ainakaan 
kokonaisuudessaan kaupungin 
tarpeisiin eikä antanut kaupungille 
lunastusoikeutta. Perusteluiksi 
esitettiin mm. juuri oikeuskirjal-
lisuudessa esitetyt kannanotot. 
Niin ikään toimitusmiehet eväsivät 
em. vesijättöön lunastusoikeuden 
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Kuolinpesien osakastietojen avaaminen nykyistä laa-

jemmin viranomaisten käyttöön parantaisi esimerkiksi 

metsää omistavien perikuntien palveluntarjontaa. Tie-

doista voisivat hyötyä Suomen metsäkeskuksen ohella 

myös muut viranomaistahot, kuten Maanmittauslaitos 

tai kunnat.

OSAKASTIETOJEN  SAATAVUUS 
RATKAISEVASSA ROOLISSA
Metsätietosäännöksiä ollaan tällä 
hetkellä muuttamassa. Keskeiset 
ministeriöt ja Metsäkeskus selvit-
tävät, onko säännöksiä mahdollista 
muuttaa siten, että verottaja voisi 
antaa tiedon kuolinpesän osak-
kaista Metsäkeskukselle. Tiedoista 
voisivat hyötyä myös muut viran-
omaistahot, kuten Maanmittaus-
laitos tai kunnat. 

Metsäkeskus on vuosina 2016–
2018 järjestämässä runsaasti kuo-
linpesille ja verotusyhtymille räätä-
löityä omistusjärjestelytilaisuuksia. 
Tavoitteena on saada kuolinpesissä 
ja verotusyhtymissä syntymään 
erilaisia ratkaisuja, joiden kautta 
metsät siirtyisivät harvempiin ja 
aktiivisempiin käsiin.

Osakastietojen myötä kuo-
linpesien osakkaille voitaisiin 
viestiä kuolinpesien omistamien 
metsien taloudellisista ja muista 
mahdollisuuksista sekä tarjo-
ta Metsäkeskuksen maksutonta 
Metsään-fi-palvelua. Palvelusta 
selviävät ajantasaiset tiedot kuo-
linpesän metsästä sekä ehdotukset 
tarpeellisista hoitotöistä ja hakkuis-
ta seuraavalle 5-vuotiskaudelle. 
Metsään-fi-palveluun voivat liittyä 
kaikki kuolinpesän osakkaat ja sen 
kautta omistajalla on yhteys myös 
metsäalan kaupallisiin toimijoihin.

Antti Pajula 
johtava metsätilarakenteen 
asiantuntija 
Suomen metsäkeskus

OSAKASTIETOJEN PAREMPI 
SAATAVUUS VAUHDIT TAISI 
KUOLINPESIEN PÄÄTÖKSEN-
TEKOA

Metsänomistajien keski-ikä on 
viime vuosikymmeninä noussut 
jatkuvasti, ja on tällä hetkellä 62 
vuotta. Tutkimuksissa on todettu, 
että metsänomistajien puunmyyn-
tiaktiivisuus vähenee selvästi 70–75 
ikävuoden jälkeen. 

Mitä vanhempia metsänomis-
tajat keskimäärin ovat, sitä useam-
min metsänomistus siirtyy kuolin-
pesälle. Tällä hetkellä Suomessa on 
yli 40 000 metsää omistavaa kuolin-
pesää. Kuolinpesät omistavat noin 
11 prosenttia yksityismetsistä. 

KUOLINPESÄN OSAKKAITA  
EI NYT TAVOITETA
Kuolinpesän syntyvaiheessa puu-
ta joudutaan usein myymään 
perintöverojen maksamiseksi. 
Tämän jälkeen monen kuolinpesän 
aktiivisuus lopahtaa. Puuta ei enää 
myydä, ja tarpeelliset metsänhoito-
työtkin jäävät tekemättä. Jos kuo-
linpesämuotoinen omistus jatkuu 
pitkään, alkaa kuolinpesän sisään 
syntyä uusia kuolinpesiä. Tässä 
vaiheessa kuolinpesän päätöksen-
tekokyky romahtaa useimmiten 
lopullisesti.

Kuolinpesien aktiivista pää-
töksentekoa ei ainakaan helpota 
se, että palvelevat metsäorgani-
saatiot eivät tiedä, eivätkä tavoi-
ta kuolinpesien osakkaita. Tieto 
kuolinpesien osakkaista tulee vain 
verottajalle perukirjojen kautta. 
Tämänhetkisten tietosuojasään-
nösten mukaan verottaja ei voi 
luovuttaa kuolinpesien osakastie-
toja edes viranomaisluonteisille 
tahoille kuten Metsäkeskukselle, 
Maanmittauslaitokselle ja kunnille.

YLEISÖLTÄ

KML:n nojalla sekä yhtiöltä että 
kaupungilta.

MAAOIKEUDEN RATKAISU
Raision kaupunki valitti maaoi-
keuteen mm. LV-alueiden lunas-
tusoikeuden epäämisestä ja yhtiö 
valitti niin ikään mm. vesijätön 
lunastusoikeuden epäämisestä.

Varsinais-Suomen käräjäoi-
keuden/Maaoikeuden tuomiossa 
Dnro M14/30537 6.11.2015 käy-
dään läpi nykyistä ja aiempaa 
lainsäädäntöä sekä oikeuskirjal-
lisuutta. Maaoikeus totesi, että 
LV-aluetta on pidettävä MRL:n 83 
§:n mukaisena yleisenä alueena, 
jonka toteuttajana on kunta, valtio 
tai muu julkisyhteisö. Asemakaa-
vakartasta ei myöskään ilmene, 
että nyt kyseessä oleva LV-alue 
olisi tarkoitettu yksityiseen käyt-
tötarkoitukseen. Yleisen alueen 
toteuttajana ei maaoikeuden mu-
kaan voi olla tässä muu julkinen 
taho kuin kaupunki. Lunastus-
vaatimus kohdistuu vain pieneen 
osaan laajemmasta LV-alueesta 
eikä kaavassa ole eroteltu nyt 
lunastettavaksi haettua ja muuta 
LV-aluetta toisistaan kaavamer-
kinnöillä. Muutenkin kaupunki 
suorittaa kaavaselostuksen mu-
kaan mm. venesatama-alueen 
maanhankinta-, lunastus- ja kiin-
teistötekniset toimenpiteet ja 
LV-alueelle laaditaan yksityiskoh-
tainen suunnitelma, jonka mukaan 
alueet toteutetaan. Tämä osoittaa 
maaoikeuden mukaan, että to-
teuttamisvastuu kuuluu kaupun-
gille. Maaoikeus katsoi, että ko. 
LV-alue on tarkoitettu kaupungin 
tarpeisiin ja Raision kaupungilla on 
oikeus lunastaa kiinteistö A MRL:n 
96 §:n nojalla.

Kiinteistön A edustan vesi-
jätön osalta, mikä niin ikään on 
kaavassa LV-aluetta, maaoikeus 
totesi, että kaupungin oikeudesta 
lunastaa asemakaavan mukaiset 
LV-alueet MRL:n 96 §:n nojalla täyt-
tää samalla kaupungin esittämän 
vesijätön lunastusvaatimuksen 
ensimmäisen edellytyksen hakijan 
kiinteistön kohdalla sijaitsevasta 
vesijätöstä. Vesijätöt vaikeuttavat 
LV-alueen käyttöä eikä vesijättöjen 
aiheuttamaa tilussijoitusongel-
maa voida korjata tilusvaihdolla. 
Maaoikeus katsoi, että KML:n 64:n 
mukaiset edellytykset kaupungin 
hakemalle vesijättöjen lunas-
tukselle LV-alueen kohdalla ovat 
olemassa, jolloin yhtiön samaa ve-
sijättöä koskeva lunastusvaatimus 
ei voi menestyä.

Maaoikeuden tuomio on lain-
voimainen. Toimitus jatkuu LV-
aluei den lunastamisella ja korvaus-
ten käsittelyllä.

MITÄ TÄSSÄ ON ERITYISTÄ
Erityistä on ainakin se, että oikeus-
kirjallisuudessa ei ole käsitelty 
kunnan lunastusoikeutta MRL:n 83 
§:ssä tarkoitetun toteuttajatahon 
merkityksen valossa. Lähes yhtä 
jalkaa oikeuskirjallisuudessa on läh-
detty siitä jo ns. Larmassa esitetystä 
periaatteesta, että asemakaavassa 
yleinen alue tulee kategorisesti olla 
osoitettu tai ainakin tarkoitettu 
kunnan tarpeisiin, jotta kunta saisi 
lunastaa tuollaisen yleisen alueen.

Oikeuskirjallisuudessa ei ole 
erityisesti tarkasteltu sitä, niin kuin 
maaoikeuden tuomiossa on nyt 
tehty, että yleisen alueen lunas-
tusoikeus voi olla vain kunnalla, 
valtiolla tai muulla julkisyhteisöllä, 
jolloin lunastusoikeuden saajan va-
linta tulee tapahtua näiden kesken 
eikä yksityinen käyttö tai käyttötar-
koitus voi estää lunastusoikeutta. 
Poikkeuksena tästä kuitenkin on 
MRL:n 91 §, siis ranta-asemakaava 
tai ennen kaavan vahvistamista 
kaupungin ja maanomistajan vä-
lillä tehty sopimus asemakaavan 
toteuttajasta, mistä kuitenkaan ei 
tässä ollut kysymys. Lunastusoikeus 
kuuluu ratkaista näiden julkista-
hojen kesken, eikä yksityinen taho 
mielestäni voi evätä tällaisessa 
tapauksessa kunnan lunastusoi-
keutta. Toisenlainen tilanne oli 
tuomiossa KKO:2016:7, jossa kau-
pungilla ei katsottu olevan lunas-
tusoikeutta asemakaavassa yleisen 
rakennuksen tontiksi merkittyyn 
Suomen valtion omistamaan alu-
eeseen, kun asemakaavassa eikä 
missään muussakaan asiakirjassa 
asemakaavan laatimisen aikaan 
ollut selvitystä siitä, että tontti olisi 
ollut varattu kaupungin tarpeisiin.

Toki voidaan spekuloida sillä, 
että maaoikeuden tuomiosta ei 
haettu valituslupaa KKO:lta.

Sampo Hatunen
sampo.hatunen kolumbus.fi


