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Rautatien rajaamistoimitus 
MAANTIE- JA RATALAIN SÄÄNNÖKSIÄ TILUSJÄRJESTELYSTÄ 
LISÄKSI MUUTETTU 15.8.2016 LUKIEN

Markku Markkula

Eduskunta ehti vahvistaa vielä ennen kesälomia maantie- ja 

 rata lakeihin merkittäviä muutoksia, joilla osaltaan on lisäksi maantie- 

ja ratatoimitusten suorittamista edistävä vaikutus, ks. HE 49/2016 vp. 

Lunastaja voidaan aikaisempaa useammin velvoittaa kustantamaan 

sivutoimenpiteenä tilusjärjestely maantie- tai ratatoimituksen yh-

teydessä. Ensisijainen keino kuitenkin on järjestellä tilukset uuden, 

merkittävän inf-

rastruktuurihank-

keen yhteydessä 

hankeuusjaolla, 

josta on erikseen 

säädetty kiinteis-

tönmuodostamis-

laissa.

LISÄKSI ILMAN UUDEN RATASUUNNITELMAN laatimista 
radanpitäjä voidaan 15.8.2016 lukien oikeuttaa lunastamaan 
olemassa olevan rautatiealueen viereisiä jo tosiasiallisessa rautatie-
käytössä olevia alueita kiinteistön omistajan tai radanpitäjän vireille 
panemassa ratalain 43 §:n 4 momentissa tarkoitetussa ratatoimi-
tuksessa. Kysymys on maantietä koskevan rajaamistoimituksen 
tyyppisestä kiinteistötoimituksesta. Rajaamisen tarvetta ilmeisesti 
on lähes 2/3 kaikista Suomen rautatieosuuksista. Yksityisraidetta ei 
kuitenkaan voida leventää sanotun lainkohdan nojalla.

Ratalain muutoksessa, 567/2016, säädetään ratatoimituksesta 
rautatiealueen ulottuvuuden määrittämiseksi. Se koskee ainoas-
taan tilanteita, joissa rautatien kunnossapito tai parantaminen 
on muuttanut rautatiealueen havaittavaa ulottuvuutta siten, että 
rautatiealue on leventynyt yli sille aikaisemmin kiinteistötoimituk-
sessa tai vastaavassa toimituksessa määrätyn rajan. Rautatiealueen 
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rajaamista koskeva ratatoimitus voi koskea ainoastaan muutoksia, 
jotka ovat tapahtuneet ennen ratalain, 110/2007, voimaantuloa 
1.1.2008. Rajan määrittämiseksi voi radanpitäjä tai kiinteistönomis-
taja oman kiinteistönsä kohdalla hakea ratatoimitusta.

Tällaisen niin sanotun rajaamistoimituksen vireille saaminen 
ei edellytä ratasuunnitelmaa eikä vaihtoehtoisesti maanomista-
jan kirjallista suostumusta, jos rataosalla tai sen osuudella ei ole 
tarkoitus ryhtyä parannustoimenpiteisiin, jotka vaativat rautatie-
alueen lunastusyksikön rajojen ylittämistä. Rajaamistoimituksessa 
voidaan määrätä korvaus siitä alueesta ja kasvillisuudesta, minkä 
maanomistaja on lunastetun tai muussa kiinteistötoimituksessa 
määritetyn rautatiealueen havaitun leventymisen johdosta menet-
tänyt. Samalla voidaan käsitellä myös korvaus mainituilta alueilta 
poistetusta omaisuudesta, ellei siitä ole sovittu, sekä muita tarpeel-
lisia asioita, kuten esimerkiksi näkemäalueisiin liittyviä kysymyksiä. 
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rakentamisesta muutoin aiheutuisi kiinteistölle tai sen osalle huo-
mattavaa vahinkoa tai haittaa. Kiinteistön omistajan päätösvallassa 
on, tekeekö hän lunastusvaatimuksen vai onko haitankorvaus 
hänen kannaltaan parempi ratkaisu. Tässä tarkoitettu huomattava 
haitta tai vahinko on kysymyksessä ainakin silloin, kun kiinteistö tai 
sen osa tulee tiehankkeesta johtuen omistajalleen hyödyttömäksi 
nykyiseen tarkoitukseensa, kuten asuinkiinteistön muuttuessa 
maantie- tai rautatieliikenteen aiheuttaman melun vuoksi asuin-
kelvottomaksi taikka tärinästä aiheutuu rakennuksille mittavia 
vahinkoja. Samoin loma-asuntokiinteistö voi maantien tai rautatien 
läheisyyden vuoksi muuttua virkistyskäyttöön soveltumattomaksi.

Esimerkiksi rautatiestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset ilme-
nevät ennen kaikkea meluna ja tärinänä, josta voi aiheutua haittaa 
tai vahinkoa radan varren kiinteistölle. Tärinän olennaisen vähen-
tämisen kustannukset ovat mittavia ja voivat ylittää kohdekiinteis-

tön arvon jopa moninkertaisesti. Toimenpiteet voivat tarkoittaa 
tärinänvaimennusseinän rakentamista, maaperän stabilointia tai 
paalulaatan tekemistä radan alle. Toimenpiteiden kustannukset 
voivat olla 1 000–5 000 euroa/m, eikä haittaa voida toimenpiteistä 
huolimatta kokonaan poistaa. 

Ennen 15.8.2016 voimassa olleen maantielain mukaan tienpitä-
jällä on oikeus lunastaa kiinteistö tai sen osa, milloin kustannukset 
uuden kulkuyhteyden järjestämisestä maantien katkaiseman kulku-
yhteyden sijaan ovat huomattavan suuret kiinteistön tai sen osan 
arvoon verrattuna. Lunastuksen laajentamisen on katsottu tulevan 
voida olla mahdollista myös muissa sellaisissa tapauksissa, jolloin 
etukäteen arvioiden tiehankkeeseen liittyvä rakennustoimenpide 
olisi ilmeisen epätarkoituksenmukainen sillä tavoiteltuihin vaiku-
tuksiin nähden. Tällaisista tapauksista on kysymys, kun maantiestä 
kiinteistölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten poistamisen tai 
vähentämisen kustannukset ovat huomattavan suuret vaikutuksille 
altistuvan kiinteistön arvoon verrattuna. Maantiestä aiheutuvat 
haitalliset vaikutukset ilmenevät ennen kaikkea liikenteen melu-
na, muina päästöinä ja tärinänä. Melua vaimentavan meluseinän 
rakentamiskustannus rakennustavasta ja -materiaalista sekä 
rakennelman korkeudesta riippuen on 700–1 400 euroa/m, joten 
meluhaitan vähentämisen kustannus voi hyvinkin ylittää kohde-
kiinteistön arvon eikä haittaa tällöinkään voida kokonaan poistaa. 
Tällaisissa tapauksissa meluesteen rakentaminen on ilmeisen 
epätarkoituksenmukaista ja kiinteistön tai sen osan lunastukseen 
on perusteltua aihetta.

Edellä esitetty huomioon ottaen maantielain 67 §:n 2 mo-
menttia on muutettu siten, että tiesuunnitelmassa voidaan 
osoittaa tienpitäjälle oikeus lunastaa tiealueen ulkopuolella oleva 
kiinteistö tai sen osa, milloin kustannukset tiestä aiheutuvien hai-
tallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi arvioidaan 
huomattavan suuriksi kiinteistön tai sen osan arvoon verrattuna. 
Samoin tiesuunnitelmassa voidaan osoittaa oikeus lunastaa entisen 
15.8.2016 saakka voimassa olleen maantielain mukaisesti kiinteistö 

tai sen osa, jos uuden kulkuyhteyden järjestämisen kustannukset 
maantien katkaiseman kulkuyhteyden sijaan ovat huomattavan 
suuret kiinteistön tai sen osan arvoon verrattuna. Epäsuhde 
suojaustoimenpiteiden tai uuden kulkuyhteyden tekemisen kus-
tannusten ja kiinteistön tai sen osan arvon välillä tulee osoittaa 
tiesuunnitelmassa, jonka hyväksymispäätöksellä lunastuksen 
laajentaminen ratkaistaan sitovalla tavalla. Maantietoimituksessa 
lunastus toteutetaan tiesuunnitelman mukaisesti ja päätetään 
lunastuskorvauksista. Tarkoituksenmukaista on lunastetun kiin-
teistön tai sen osan käyttäminen tilusjärjestelyihin, jos niiden 
suorittamiselle säädetyt edellytykset ovat olemassa. Ratalain 57 
§:ssä on rautateitä koskevaa vastaavaa sääntelyä.

Korko korvaukselle lasketaan 6 %:n mukaan loppukokouksesta.
Puhevaltaa radanpitäjän puolesta käyttää ratatoimituksissa 

15.8.2016 lukien ELY-keskus, joka myös voi hakea ratatoimitusta. 
Korvaukset maksaa Liikennevirasto, jonka hyväksi radanpitäjänä 
perustetaan myös rasite- ja käyttöoikeudet. Jo vireille pannuissa 
toimituksissa sovelletaan 15.8.2016 eteenpäinkin nykyistä (eli 
ennen 15.8.2016 voimassa ollutta) ratalakia.

UUDET LUNASTUSSÄÄNNÖKSET MAANTIELAIN  
67 §:SSÄ JA RATALAIN 57 §:SSÄ
Maantielain uudessa 67 §:ssä, 566/2016, ja ratalain 57 §:ssä, 
567/2016, säädetään lunastuksen laajentamisesta, mikä merkitsee 

tilusjärjestelymahdollisuuksien lisäämistä sekä maantie- 
että ratatoimituksessa. Pykälissä säädetään alueiden lunas-
tuksesta laajempana kuin mitä tie- tai ratasuunnitelmassa 
on tie- tai rata-alueeksi osoitettu. Kiinteistön omistajalla on 
oikeus vaatia maantie- tai ratatoimituksessa, että huomat-
tavasta haitasta määrättävän korvauksen sijasta tien- tai 
radanpitäjä lunastaa hänen kiinteistönsä tai sen osan. 
Oikeus vaatia lunastusta on kuitenkin rajattu tilanteisiin, 
jolloin maantiestä tai rautatiestä aiheutuu kiinteistölle 
huomattavaa haittaa lähinnä tilusten pirstoutumisen tai 
tilusalan vähenemisen vuoksi, eikä haittaa voida poistaa 
tai olennaisesti vähentää tilusjärjestelyillä. 

Esim. tiehankkeiden johdosta voi kiinteistölle aiheu-
tua muistakin syistä kuin pinta-alan menettämisestä 
huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Kiinteistön omistajan 
oikeusturvan kannalta on tarpeen, että tämä voi vaatia 
lunastuksen laajentamista myös muissa kuin nykyisessä 
laissa tarkoitetuissa tilanteissa. Tämän vuoksi em. 67 ja 57 
§:n 1 momentin soveltamisalaa on laajennettu siten, että 
nykyisen lain lunastuksen laajentamismahdollisuuden 
lisäksi kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia kiinteistönsä 
tai sen osan lunastamista, milloin maantien tai rautatien 

korvaustoimituksena mahdolliseksi


