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Y L E I S Ö L T Ä

SATAMA-ALUEELLA  
VUOKRAMAALLA SIJAITSEVAN  RAKENNUKSEN 

 LUNASTUSTOIMITUS

TOIMITUKSEN 
 ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
Haminan kaupungissa Kiinteistö 
Oy Haminan Hillo (myöhemmin 
Hillo) omistaa toimistoraken-
nuksen ja on vuokraoikeuden 
haltija kaupungin omistamalla 
maalla, joka vuonna 2009 oli muu-
tettu asemakaavan muutoksella 
liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueesta satama-alueeksi (LS). 
Haminan kaupungin omistama 
Satamayhtiö ja Haminan kaupunki 
aitasivat vuokrasopimuksen vas-
taisesti alueen vuonna 2001 siten, 
että vapaa liikkuminen ei ollut 
mahdollista. Hillo vaati MRL:n 101 
§:n nojalla kaupunkia lunastamaan 
vuokraoikeuden ja vuokra-alueella 
sijaitsevan toimistorakennuksen.

Lunastustoimikunta jätti toi-
mituksen sikseen, koska MRL:n 
101 §:n mukaan alueen on oltava 
osoitettu muuhun kuin yksityiseen 
rakennustoimintaan ja LS-aluetta 
voidaan käyttää lunastustoimikun-
nan käsityksen mukaan yksityiseen 
rakentamiseen. Asemakaavaka-
dun muuttaminen asemakaavan 
osoittamaksi ajoyhteydeksi ei 
aiheuta MRL:n 106 §:ssä tarkoitet-
tua erityistä haittaa tai vahinkoa. 
Osapuolet ovat vuokrasopimuksen 
mukaisessa suhteessa toisiinsa, 
jolloin lunastustoimikunta on väärä 
foorumi.

MAAOIKEUDEN 
 ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
Etelä-Savon käräjäoikeus/Maaoi-
keus antoi sikseen jätetyn toimi-
tuksen osalta tuomion 29.1.2014 
Dnro M13/5659, jossa se katsoi, 
että toimituksen hakija on rin-
nastettava MRL:n 101 §:ssä ja 106 
§:ssä tarkoitettuun omistajaan, 
jolloin lunastustoimikunnan ei 
olisi tullut jättää toimitusta sik-
seen ensisijaisesti mainitsemillaan 
perusteilla. Rakennuksen omistaja 
ja siis samalla vuokraoikeuden 
haltija perusteli maaoikeudessa 
vaatimustaan mm. asiantuntija-
lausunnoilla sekä EIT:n ratkaisuilla 
hieman samantapaisissa asioissa. 
Perusteluiksi maaoikeus esitti 
mm., että tässä tilanteessa on 
perusteltua ottaa huomioon tul-
kinta- ja soveltamiskäytännön joh-
donmukaisuuden turvaamiseksi 

ETELÄ-SAVON 
 KÄRÄJÄ OIKEUS/MAAOIKEUS  
TOINEN KÄSITTELY 14.4.2016  
DNRO M15/5544
Maaoikeuden kysymyksen asette-
lun mukaan asiassa on ratkaistava, 
onko kyseessä oleva satama-alue 
(LS) MRL:n 83 §:ssä tarkoitettu 
yleinen alue ja onko se tarkoitettu 
käytettäväksi muuhun kuin yksityi-
seen rakennustoimintaan. Jos näin 
on, tulee ratkaistavaksi se, voiko 
Hillo käyttää vuokra-aluettaan ja 
sillä olevaa rakennusta kohtuullista 
hyötyä tuottavalla tavalla. Lunas-
tusvelvollisuutta harkittaessa on 
myös ratkaistava onko Hillon vaa-
timukselle perusteita asemakaavan 
muutoksen vuoksi eli johtuuko 
vuokra-alueen käytön estyminen 
Haminan kaupungin toimista 
kaavoittajana. Jos Hillon vaatimalle 
lunastukselle ei ole edellytyksiä, on 
ratkaistava valittajan toissijainen 
vaatimus siitä, että aiheutuuko Hil-
lon omaisuudelle MRL:n 106 §:ssä 
tarkoitettua haittaa tai vahinkoa.

Maaoikeus totesi, että Haminan 
kaupunki ei ole asemakaavamuu-
toksesta huolimatta kieltänyt 
vuokra-alueen ja sillä sijaitsevan 
rakennuksen käyttämistä samoihin 
tarkoituksiin, siis liike- ja toimis-
tokäyttöön, kuin tähänkin asti. 
Maaoikeus hylkäsi MRL:n 101 §:n 
perusteella tehdyn lunastamisvaa-
timuksen.

Toissijaisen vaatimuksen osalta 
maaoikeus esitti, että asemakaavan 
mukainen katu on tarkoitettu ylei-
seen käyttöön ja aiemmin, ennen 
kadun poistamista vuokra-alueelle 
oli esteetön kulku tuota katua 
pitkin. Maaoikeus referoi teoksen 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (Ari 
Ekroos ja Vesa Majamaa, 2015) 
sivulla 697 lausuttua, jonka mukaan 
mm. korvausta suoritetaan MRL:n 
106 §:n mukaan myös silloin, jos 
asemakaavaa muutetaan siten, että 
katu, tori tai puisto joko kokonaan 
tai osaksi poistetaan taikka käyte-
tään muuhun tarkoitukseen, ja jos 

myös samaa toimintaympäristöä 
säätelevien muiden lakien asiaan 
liittyvät säännökset ja muutok-
senhakijan esiintuoma oikeuskäy-
täntö perusoikeusnäkökohtineen. 
Maaoikeus ei ottanut kantaa, 
täyttyvätkö muut lainkohdassa 
tarkoitetut lunastuksen ja korvat-
tavuuden edellytykset. Tuomiosta 
ei valitettu ja toimitus palautettiin 
uuteen käsittelyyn.

TOIMITUKSEN  
TOINEN  KÄSITTELY
Lunastustoiminta totesi uudessa 
käsittelyssä, että vaikka MRL:n 83 
§:n mukaan satamia varten osoi-
tetut alueet ovat liikennealueineen 
yleisiä alueita, kaavamääräyksistä 
eikä muistakaan seikoista voi 
päätellä, että vuokra-aluetta ei 
voisi käyttää paitsi julkiseen raken-
nustoimintaan, myös yksityiseen 
rakennustoimintaan. Lunastustoi-
mikunta katsoi, että LS-alueeksi 
osoitettu vuokra-alue ei ole MRL:n 
101 §:ssä tarkoitettua muuhun kuin 
yksityiseen rakennustoimintaan 
osoitettua aluetta.

Edelleen lunastustoimikunta 
katsoi, että vaikka vuokra-alue 
katsottaisiin tarkoitetun muuhun 
kuin yksityiseen rakennustoimin-
taan, Hillo ei sen vuoksi ole estynyt 
käyttämästä vuokra-aluettaan ja 
omistamaansa rakennusta koh-
tuullista hyötyä tuottavalla tavalla. 
Satama-alueella toimii muita me-
nestyviä yrityksiä ja Hilloin vuokra-
laisten poislähdön syynä on alueen 
aitaamisen, kulkurajoitusten ja 
kulunvalvonnan lisäksi vuokralais-
ten toiminnalliset ja taloudelliset 
syyt. Nämä ovat kaavoituksesta 
riippumattomia eivätkä ne johdu 
asemakaavan muuttamisesta. 
Kaavamuutoksella ei lunastus-
toimikunnan mukaan ole ollut 
vaikutusta Hillon mahdollisuuteen 
käyttää vuokra-aluettaan kohtuul-
lista hyötyä tuottavalla tavalla.

Lunastustoiminta päätti jättää 
uudelleen toimituksen sikseen.

tällainen muutos mm. vaikeuttaa 
tontille pääsyä tai muuten tuottaa 
vahinkoa. Maaoikeus katsoi, että 
vuokra-alueelle johtanut katu 
on asemakaavan muutoksella 
poistettu ja kulku tälle alueelle 
on korvattu asemakaavaan mer-

kityllä ohjeellisella kulkuyhteydellä, 
mikä on aiheuttanut MRL:n 106 
§:ssä tarkoitettua erityistä haittaa 
tai vahinkoa vuokra-alueen käytölle. 
Haittaa on lisännyt satama-alueen 
portille asetettu silloiseen asema-
kaavaan perustumaton kulunval-
vonta, jolloin kulku vuokra-alueelle 
on vaikeutunut. Selvyyden vuoksi 
maaoikeus totesi, että sataman 
aitaaminen jo ennen asemakaa-
van muuttamista ja tätä ennen 
toteutettu kulunvalvonta eivät 
ole perustuneet tuolloin voimassa 
olleeseen asemakaavaan, vaan ne 
ovat perustuneet sataman toimin-
taan liittyneisiin turvallisuusjärjes-
telyihin.

Maaoikeus hyväksyi Hillon 
toissijaisen vaatimuksen MRL:n 106 
§:ssä tarkoitetun korvauksen mää-
räämiseksi ja palautti toimituksen 
vielä kerran uudelleen käsiteltä-
väksi korvausten määräämiseksi. 
Kaupunki haki valituslupaa KKO:lta, 
mutta valituslupaa ei saamani 
tiedon mukaan saatu, joten maaoi-
keuden toisenkin käsittelyn tuomio 
on lainvoimainen.

MITÄ JUURI TÄSSÄ  
ON ERITYISTÄ
Erityistä mielestäni on mm. se, että 
MRL 106 §:n mukaan korvausta 
tulee määrätä, milloin maanomista-
jalle aiheutuu erityistä vahinkoa tai 
haittaa ja kunnan on sellainen kor-
vattava. Tässä toimituksessa vuok-
raoikeuden ja rakennuksen omistaja 
on rinnastettu maanomistajaan, 
joka on oikeutettu korvaukseen. 
Etenkin toimituksen ensimmäi-
sessä käsittelyssä maaoikeudessa 
tuotiin esille Suomen perustuslain 
perusteella annettuja tuomioita ja 
EIT:n tapauksia ja niiden käytäntöä, 
mikä puolsi nyt otettua kantaa.

Sampo Hatunen 
 maaoikeusinsinööri, eläkkeellä 
sampo.hatunen kolumbus.fi

Jatkan maaoikeuden tuomioiden tarkastelua  
otsikossa esitetynlaisen tapauksen osalta.


