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VAIKKA ARTIKKELIN INGRESSISSÄ viitataan yksittäiseen 
lunastustapaukseen, ei tämä kirjoitus käsittele vain kyseisen ta-
pauksen oikeutusta. Vielä vähemmän artikkeli käsittelee sitä, mikä 
olisi oikea korvaussumma kyseisessä tapauksessa. Tämän artikkelin 
keskiössä on täydenkorvauksen periaatteen toteutuminen ja ylei-
sen tarpeen olemassa olo raakamaalunastuksissa.

Maankäytön numerossa 3/2015 Jaakko Sirkjärvi analysoi on-
nistuneesti nykytilannetta ja nosti esiin kysymyksen, tapahtuuko 
raakamaan lunastus yleiseen tarpeeseen vai voidaanko sitä pitää 
enemmänkin yksityiseen tarpeeseen toteutettavana pakkokeino-
na. Onko raakamaan lunastuksessa kyse kunnan erivapaudesta 
järjestellä alueensa maankäyttöä ja sen ohessa hankkia itselleen 
tai valitsemalleen yhteistyökumppanille kaavoitettua maata siten, 
ettei alkuperäinen maanomistaja pääse hyötymään tilanteesta 
taloudellisesti.

LUOVUTTAJAN VARALLISUUSASEMAN 
MUUTTUMATTOMUUS
Raakamaanlunastuksissa korvauksien määrää perustellaan täyden 
korvauksen periaatteella, jota rajoittaa vahingonkorvausoikeu-
dellinen rikastumiskielloksi kutsuttu periaate. Rikastumiskielto 
yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että vahingonkärsijä ei saa 
vahingon korvaamisen vuoksi päästä (taloudellisesti) parempaan 
asemaan kuin, jos vahinkoa ei olisi tapahtunut. Periaatetta nouda-
tetaan ainakin vahingonkorvaus- ja vakuutussopimuslain sovel-
tamisalaan kuuluvissa tapauksissa. On kuitenkin hieman kyseen-
alaista perustella vahingon korvaamiseen liittyvällä periaatteella 
(rikastumiskiellolla) esimerkiksi kuntien maanhankintaan liittyviä 
pakkolunastuskorvauksia tilanteissa, joissa pakkolunastettava alue 
ei jää yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön vaan kunta myy tai 
vuokraa alueen yksityiselle.

Pakkolunastuspäätöksen ja perinteisessä merkityksessä 
vahingon syntyprosessi – oli sitten kyse sopimuksen ulkoisesta 
vahingonkorvausvastuusta tai sopimusvastuusta (esim. va-
kuutussopimukset) – eroavat perustavaa laatua olevalla tavalla 
toisistaan. Rikastumiskielto on ymmärrettävissä sopimuksen 
ulkoisten vahinkojen korvaamisessa, koska kyseiset vahingot 
ovat oletusarvoisesti syntyneet tahattomista teoista tai sellaisista 
teoista, joita on hankala osoittaa tahallisiksi; miksi jonkun vahinkoa 
kärsivän tulisi rikastua esimerkiksi sen vuoksi, että jonkun toisen 
koira on päässyt vahingossa karkuun ja aiheuttanut vahinkoa 
vahingonkärsijän istutuksille. Rikastumiskiellon soveltaminen on 
myös ymmärrettävää korvattaessa sopimuksen ulkoisen vastuun 
piiriin kuuluvia vahinkoja tilanteissa, jossa henkilöä tai omaisuutta 
vahingoittanut teko on tahallinen; miksi jonkun tulisi rikastua sen 
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vuoksi, että joku toinen on päättänyt vahingoittaa toista henkilöä 
tai tämän omaisuutta. Lisäksi rikastumiskielto on ymmärrettävissä 
sopimusvastuun tilanteissa, koska sopimusosapuolet voivat rajoit-
taa korvausvelvollisuuteen liittyviä riskejään sopimalla vastuunsa 
rajoista. Osapuolet voivat siis myös tosiasiallisesti luopua rikastu-
miskiellon soveltamisesta esimerkiksi sopimussakkolausekkeilla.

Oman ryhmänsä muodostavat tahalliset vahinkoa aiheuttavat 
teot, jotka ovat kriminalisoitu. Esimerkkeinä tällaisista voidaan mai-
nita vahingonteko, omaisuusrikokset kuten varkaus ja ryöstö sekä 
pahoinpitelyrikokset. Toisin kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, Suomessa 
on tehty oikeuspoliittinen valinta, jonka mukaan myös rikosperus-
teisen vahingon korvaamiseen sovelletaan rikastumiskieltoa. Toisin 
sanoen Suomessa vahingonkorvaukselle ei ole haluttu antaa puni-
tiivista eli rangaistusluonteista asemaa vaan syylliseksi tuomitun on 
korvattava aiheuttamansa vahingot rikastumiskieltoa noudattaen 
ja hyvitettävä itse rikoslain vastainen teko väkivaltamonopolin 
haltijalle suorittamalla teosta erikseen määrättävä rangaistus. Puni-
tiivisuutta ei kuitenkaan ole Suomen vahingonkorvausoikeudessa 
täysin poissuljettu, sillä tuomioistuimet voivat lain mukaan tuomita 
maksettavaksi korvauksia esimerkiksi henkisestä kärsimyksestä sekä 
kivusta ja särystä ja muista konkreettisen mittaamisen ulottumat-
tomissa olevista asioista. Silti, jos Suomea verrataan vaikkapa taas 
Yhdysvaltoihin tai ainakin osaan sen osavaltiosta, voidaan edelleen 
”hyvillä mielin” väittää, että Suomen vahingonkorvausoikeudessa 
on voimassa rikastumiskielto. Näin on myös sen vuoksi, että Suo-
messa ei faktisesti voi rikastua vahingonkorvauksilla (ks. esim. lii-
kennevahinkolautakunnan normit ja ohjeet). Rikosperusteistenkin 
vahinkojen korvaamisessa rikastumiskiellon soveltaminen lienee 
perusteltua, mutta justifikaatio ei ole yhtä vankalla pohjalla kuin 
aiemmin mainituissa tilanteissa.

Mikä sitten erottaa pakkokeinoin hankitun omaisuuden korvaa-
misen yksityis- ja rikosoikeudellisten vahinkojen korvaamisesta? 
Ensinnäkin pakkolunastus toteutetaan väkivaltamonopolin turvin. 
Se ei ole oikeuksiltaan tasavertaisen yksilön toisen yksilön henki-
löön tai omaisuuteen kohdistama oikeudenvastainen teko. Se ei 
myöskään ole tahaton ja suunnittelematon teko, jolla olisi tarkoitus 
vahingoittaa sattumanvaraista henkilöä tai omaisuutta. Pakkolu-
nastuksen tarkoituksena ei myöskään liene anastaa toisen omai-
suutta lunastajan oman taloudellisen aseman parantamiseksi joko 
suoraan tai välillisesti esimerkiksi myymällä omaisuus eteenpäin 
(eihän?). Pakkolunastuksen tarkoituksena on hankkia yleiseen tar-
peeseen jotain, mikä ei ole muutoin saatavissa oikeudenmukaisella 
ja kohtuullisella tavalla. On esimerkiksi täysin ymmärrettävää, että 
moottoritietä rakennettaessa ei ole veronmaksajien näkökulmasta 
oikeudenmukaista eikä kohtuullista, että he joutuisivat maksamaan 
puolen hehtaarin alueesta kaukana kaikista palveluista vaikkapa 
kymmenkertaisen markkinahinnan. Ei myöskään olisi oikein ja koh-

TÄSTÄ ON KYSE

Vantaa hyväksyi uuden maapoliittisen ohjelmansa 
vuonna 2012. Samalla päätettiin siitä, että jatkossa 
kaupunki voi käyttää pakkolunastamista yhtenä 
kunnan maanhankintakeinona. 

Koska Vantaa ei ole päässyt sopuun Saraksen 
tilan ostamisesta, on se maapoliittisen ohjelmansa 
mukaisesti hakenut lunastuslupaa Saraksen tilan 
lunastamiseksi. 

Jos ympäristöministeriö myöntää Vantaalle lunas-
tusluvan Saraksen tilaan, lunastus täytäntöön pan-
naan ja korvaus lunastettavasta tilasta määritetään 
lunastustoimituksessa.

Rakennusyhtiö SRV tarjosi Saraksen tilasta 11,2 
miljoonaa euroa vuonna 2007. Esisopimus purkautui, 
koska Vantaa ei antanut lupausta alueen asemakaa-
voituksesta.

Vantaa on tarjonnut omistajille 2,6 miljoonaa 
euroa. Tapauksessa hiertää siis noin 10 miljoonan 
euron näkemysero.

tuullista, että veronmaksajat joutuisivat lunastuksen välttääkseen 
esimerkiksi rakentamaan satojatuhansia maksavan mutkan tiehen 
vain sen takia, että yksittäinen henkilö vastustaa hanketta. Tuleehan 
tie yleiseen käyttöön ja jos tiehanke on todella kannattava, löytynee 
tien hankebudjetista varmasti alueen lunastuskorvausta varten 
alueen markkinahintaa vastaava summa. Henkilölle tarjotaan 
alueesta markkinahintaa ja jos henkilö ei suostu vapaaehtoiseen 
kauppaan, alue voidaan viime sijassa pakkolunastaa.

Pakkolunastuspäätös on pitkällisen suunnittelun tulos, joka 
pohjautuu jonkun laskelmiin siitä, että juuri tälle paikalle kannattaa 
tehdä jotain. Jos jollekin paikalle todella kannattaa tehdä jotain, 
miksi alueen nykyinen omistaja ei myöskin olisi halukas käyttämään 
tuota aluetta juuri tähän kannattavaksi todettuun tarkoitukseen? 
Onko rikastumiskiellolla tässä yhteydessä jokin muusta vahingon-
korvausoikeudesta poikkeava merkityssisältö? Jos rikastumiskiellon 
periaatteen tarkoituksena on estää yhtä yksilöä hyötymästä toisen 
yksilön huolimattomuudesta tai tämän lainvastaisesta toimesta, 
jonka uhriksi hän on joutunut, kumpaan kategoriaan kunta 
kuuluisi sijoittaa, kun se käyttää pakkolunastusta maapoliittisissa 
hankinnoissaan esimerkiksi keskusta-alueiden laajentamiseen: 
huolimattomiin vai lainrikkojiin?

”Periaatteilla ei kuitenkaan ole 
tapana olla  selektiivisiä,  vaikka 
ne saattaisivat  toisinaan  joutua 
joustamaan jonkun toisen 
 periaatteen edessä.”

”Arvata saattaa, että aika moni 
niin sanottu ’yleinen tarve’   

kävisi tuumaustauon jälkeen 
tarpeettomaksi, kun tarpeesta 

aiheutuvat kulut tulisivat niiden 
kehittäjien maksettavaksi.”
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KENELLÄ ON OIKEUS RIKASTUA?
Näyttää siltä, että rikastumiskieltoa sovelletaan myös raakamaan 
pakkolunastusten korvauksia määrättäessä, mutta kyseisellä 
kiellolla ei ole juurikaan yhteistä samannimisen vahingonkorva-
usoikeudellisen periaatteen kanssa, ellei sitä tarkoitushakuisesti 
pyritä venyttämään nämäkin korvaukset kattaviksi. Periaatteilla ei 
kuitenkaan ole tapana olla selektiivisiä, vaikka ne saattaisivat toisi-
naan joutua joustamaan jonkun toisen periaatteen edessä. Olisikin 
vähemmän harhaanjohtavaa puhua lunastavien kuntien rahoitus-
vajeen korjaamiseen liittyvästä lainsäädännön mahdollistamasta 
kunnallispoliittisesta rikastumisoikeudesta kuin lunastettavan 
omaisuuden omistajien täyden korvauksen määrää rajoittavasta 
vahingonkorvausoikeudellisesta rikastumiskiellosta.

Rikastumiskiellon periaate on kehitetty ja otettu suomalaisen 
vahingonkorvausoikeuden osaksi jo paljon ennen viimeisimmän 
lunastuslain säätämisajankohtaa, jolloin Suomi kärsi talouskriisistä 
ja voimakkaasta kaupungistumisesta. Tuolloin maata tarvittiin 
kaupungin laitamilta runsaasti. Maaseutu tyhjeni väestöstä, josta 
osa muutti ulkomaille kuten Ruotsiin ja Kanadaan. Loppu maalta 
lähteneestä väestöstä muutti kotimaisten kaupunkien ghettoihin 
– siis viihtyisiin, nopeasti ja rakentajan kannalta edullisesti toteu-
tettuihin, väripaletissaan ja muotokielessään nerokkuutta hipoviin 
betonielementtilähiöihin, joiden keskelle oli alueen kaikkien 
vuokralaisten sosiaalisen kanssakäymisen ja yleisen sivistyksen 
lisäämiseksi rakennettu myös ostoskeskus ja krouvi.

Arvioitaessa rikastumiskiellon käytön perusteellisuutta raa-
kamaan lunastuksissa on myös huomattava, ettei sitä ole aina 
ja kaikissa pakkolunastustilanteissa sovellettu. Vielä 1970-luvulle 
asti lunastuslain mukainen pakkolunastus tuli korvata ”kalleim-
man käyvän hinnan” mukaan, jolla varmistuttiin siitä, että yksilön 
oikeuksia ja varallisuusasemaa ei ainakaan räikeästi loukattu, kun 
häneltä vastoin hänen tahtoaan otettiin joukkovoimalla omaisuutta 
laajemman joukon käyttöön. Lisäksi esimerkiksi vesilain mukaisessa 
lunastuksessa on yhä mahdollista määrätä puolitoistakertainen 
korvaus.

PAKKOKEINOT OVAT VIIMEINEN KEINO
Niin Saraksen tapauksessa kuin muissakin raakamaalunastuksissa 
esitetään, että pakkolunastus on välttämätön keino, jotta kuntien 
yhdyskuntarakenne voisi kehittyä ilman ylimääräisiä kustannuksia. 
Kaavoituksesta johtuva ns. ansioton arvonnousu meikäläisessä 
maapoliittisessa järjestelmässä on katsottu kunnan omaisuudeksi. 
Sen ei siis katsota kuuluvan lähtökohtaisesti yhdeksi omistusoi-
keuden ulottuvuudeksi. Tämän vuoksi yksittäisen maanomistajan 
on luovuttava omistamastaan alueesta raakamaan hinnalla ja 
näin laskettava kunnan rakentamishankkeiden kuluja tai muutoin 
paikattava kunnan kassaa, jonka on todennäköisesti tyhjentänyt 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen. Näin on asianlaita 
myös Vantaalla, jonka maapoliittiseen ohjelman tavoitteeksi on 
kirjattu kaupungin talouden tasapainottaminen ja voitollinen 
maan myynti.

Voisiko olla niin, että kuntapäättäjille on syötetty tarinaa siitä, 
että olisi jotenkin poliittisesti helpompaa sälyttää kuluja muuta-
mien maanomistajien maksettavaksi kuin nostaa kaikkia kuntalaisia 
rokottavaa kunnallisveroa ja reilusti ostaa maata. Ja kyllä – maan-
omistajat ovat halukkaita myymään maata – sillä kuten liikemies Al 
Capone totesi, ”kaikki on ostettavissa, kysymys on vain hinnasta”.

Tällä hetkellä on mahdollista, että yleisen tarpeen joutuu tyy-
dyttämään muutama maata omistava, kun tarpeen aiheuttajina 
on useimmiten huomattavasti laajempi joukko. Voidaan perus-
tellusti kysyä, miksi maanhankinnassa havaitun yleisen tarpeen 
toteuttamiseen ei pakkolunasteta kuntalaisten pankkitilejä, sillä 
näin yleisen tarpeen täyttämisestä aiheutuvat kulut hoidettaisiin 
niiden omaisuudella, jotka ovat yleisessä tarpeessa. Arvata saattaa, 
että aika moni niin sanottu ”yleinen tarve” kävisi tuumaustauon 
jälkeen tarpeettomaksi, kun tarpeesta aiheutuvat kulut tulisivat 
niiden kehittäjien maksettavaksi.

Jos kuntien maanhankinta todella haluttaisiin järjestää demo-
kraattisesti, tasapuolisesti ja kuntien kuluja vähentävällä tavalla, 
maanomistajalähtöinen kaavoitusprosessi laajennettaisiin sovel-
tuvalla tavalla koskemaan kaikkea asemakaavoitusta eikä vain 
ranta-asemakaavoitusta. Samalla kunnalle voitaisiin antaa oikeus 
kehottaa maanomistajaa omistamiensa alueiden kaavoitusproses-
sin aloittamiseen ja jos maanomistaja ei käytäisi annettua tilaisuutta 
hyväkseen, kunta voisi perustellummin käyttää ultima ratiota.

Todettakoon, että Wienin sotamuseon edustalla on tänä päivä-
nä nähtävillä vanha Preussin armeijan tykki, johon on kaiverrettu 
Ultima Ratio. Se tarkoitti kuninkaan viimeistä keinoa. Keinoa, jota 
saa käyttää vasta silloin, kun kaikki muut keinot ovat käytetty. 
Vantaan lunastustapauksessa päätettiin käyttää ultima ratiota, 
koska Saraksen tilan omistaja ei hyväksynyt kaupungin tekemää 
kirjallista ostotarjousta perintötilasta.

”Kuten liikemies Al Capone totesi, 
’kaikki on ostettavissa,  
kysymys on vain hinnasta’.”
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