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Rantaraittilunastusten oikeudellinen 
peruste 
• MRL:n mukainen lunastus 
• Rantaraitit toteutetaan yleensä kaavan mukaisella 

puistoalueella (yleinen alue) 
• Tilanne hyvin usein se, että vanhastaan rakennetun 

kaavan ulkopuolisen rantarakennuspaikan ranta-alue on 
kaavoitettu puistoalueeksi ja pihipiiri pientalotontiksi 

• Kun puistoalue lunastetaan korvausperuste on näin ollen 
useimmiten kaavan ulkopuolisen rakennuspaikan arvo 
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Ajankohtaiset tapaukset 
• Rantaraitin lunastus Espoossa, ensisijaisesti 

oikeudellinen kysymys (vanhan esisopimuksen tulkinta) 
• Rantaraitin lunastus Pirkkalassa, ollut paljon uutisissakin 

(otsikot YLEn ja Aamulehden sivustolta): 
• "Harvinaisen kovaa painostusta" – maa-alueiden 
lunastaminen repii Pirkkalassa 

• "Kunta on viemässä pihojamme, saunojamme ja 
laitureitamme" 
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Espoon tapaus, tnro 2015-517869  
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Espoon tapaus, tnro 2015-517869  
• Esisopimukset v. 1992 kuuden kiinteistöjen omistajien kanssa 
• Sopimusten mukaan omistajat sitoutuvat luovuttamaan 

kaupungille korvauksetta asemakaavaluonnoksessa 
puistoalueeksi osoitetut ranta-alueet 

• Ehtona, että kaava tulee voimaan ehdotuksen mukaisena 
• Lopullinen sopimus tehdään kun kaava on saanut lainvoiman 

• Vuoden 1734 Maakaaressa esisopimuksen voimassaoloajasta 
ei ollut säädöksiä 

• Vastikkeena omistus- ja hallintaoikeus säilyisi omistajilla 20 
vuotta asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta 
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Espoon tapaus  
• Kaava tullut voimaan vuonna 1995 

• Tällä perusteella hallintaoikeus säilyisi maanomistajilla vuoteen 
2015 asti 

• Kaupunki on omien sanojensa mukaan ennen määräajan 
umpeutumista ollut yhteydessä maanomistajiin, joiden 
mukaan sopimus ei ollut enää voimassa 

• Kaupunki haki lunastusta loppuvuonna 2015 ja pyysi, että 
alue muodostetaan yleiseksi alueeksi ja tehdään päätös 
korvauksista (kaupungin vaatimus = 0 €) 
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Espoon tapaus  
• Maanomistajat katsoivat, ettei esisopimus ollut enää 

voimassa, joten menetyksestä tulisi määrätä kohteenkorvaus 
+ haitankorvaus arvon alenemisestä (rantayhteyden menetys) 

• Perusteena, että lopullinen sopimus olisi tullut tehdä heti 
kaavan voimaantulon jälkeen vuonna 1995.  

• Korvausvaatimukset 216 000 € - 947 000 €/kiinteistö 
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Espoon tapaus  
• Lunastustoimikunta totesi, että ennakkotapauksia vanhan 

maakaaren aikana tehtyjen esisopimusten voimassaolosta ei ole 
• Tapauksessa KKO:1984-II:85 asiaa oli sivuutettu 

• Lunastustoimikunnan mukaan kauppakirjojen tekemisellä heti 
kaavan voimaantulon jälkeen olisi vailla merkitystä, koska 
omistus- ja hallintaoikeus joka tapauksessa siirtyisi vasta 2015 

• Lunastustoimikunnan päätös: esisopimukset ovat voimassa, 
lunastus tapahtuu korvauksetta 
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Espoon tapaus  
• Siltä varalta, että päätös muuttuisi, lunastustoimikunta kuitenkin 

vahvisti kohteen- ja haitankorvauksen määrän 
• Korvaus 266 000 € - 658 000 € / kiinteistö 

• Maanomistajat valittivat päätöksestä maaoikeuteen 
• Valitus koski vain kysymystä esisopimusten voimassaolosta, 

korvaussummat ok jos korvauksia tulee määrättäväksi 

• Kaupunki ei valittanut, mutta vastauksessa esitti toissijaisena 
vaatimuksena korvausten aleneminen  
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Espoon tapaus  
• Vantaan KäO/mo:n tuomio 17/19435: 
• Esisopimukset eivät enää voimassa, lunastustoimikunnan 

laskemat korvaussummat määrättiin maksettaviksi sellaisinaan 
• Perustelut: ”Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että esisopimus 

ei jäänyt voimaan määräämättömäksi ajaksi vaan oli voimassa 
ainoastaan kohtuullisen ajan” (muun muassa P. J. Muukkonen: 
Esisopimus, 1960, s. 100 –101; Simo Zitting – Martti Rautiala, 
esineoikeuden oppikirja, 1982, s. 260). 

• KKO: Ei valituslupaa 
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Espoon tapaus  
• Mitä mainitussa oikeuskirjallisuudessa oikeasti sanotaan? 
• P. J. Muukkonen: 

• ”Ellei esisopimuksessa ole mainittu sitovuusaika tai ellei voida 
selvittää, mitä sopijapuolten on katsottava tarkoittaneen, 
esisopimus sitoo kohtuullisen, in casu (tapauskohtaisesti) 
määriteltävissä olevan ajan” 

• Zitting – Rautiala: 
• ”Esisopimus, jossa ei ole määrätty voimassaoloaika, ei voine 
velvoittaa miten pitkää aikaa tahansa” 
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Espoon tapaus  
• Tavallisesti jos lopullista sopimusta ei tehdä sovitussa 

määräajassa kauppa ei toteudu miltään osin 
• Ostaja ei saa aluetta eikä myyjä saa sovittua vastiketta 

• Tässä tapauksessa myyjät saivat esisopimuksessa sovitun 
vastikkeen 

• 20 vuoden omistus- ja hallinta-aika 
• Ostaja jäi nuolemaan näppejään 
• Kun oikeuskirjallisuus oli näin ohutta, miksei maaoikeus 

vaivautunut edes kirjaamaan koko lausetta eikä pohtinut sen 
tarkoitusta ja vaikutusta tähän tapaukseen? 
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Pirkkalan tapaus, tnro 2013-447910   
• Arviointikysymys: 

• Kohteen- ja haitankorvauksen arviointi 
• Oikeudellinen kysymys: 

• Osassa tapauksista kiinteistön ranta-alue (kaavassa VL) oli 
muodostettu eri kiinteistöksi jo ennen ostohetkeä. Kuuluuko alue 
tässä tapauksessa arvioida osana rakennuspaikan 
kokonaisuutta, ts. määrätä arvonalennusta rantayhteyden 
menettämisestä? 
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Pirkkalan tapaus, tnro 2013-447910   
• Kohteenkorvauksia maapohjasta oli määrätty n 275 000 € 

(pääosin rakennuspaikan keskimääräinen neliöhinta) 
• Haitankorvauksia (kiinteistöjen arvonalennus rantayhteyden 

menettämisestä) oli määrätty n 428 000 € 
• Haitankorvausta arvonalennuksesta ei määrätty siltä osin, kuin 
ranta-alue oli jo muodostettu omaksi kiinteistökseen ja oli 
kaavassa VL-aluetta 

• Lisäksi korvausta saunoista ja muista rakennelmista, 
pihakasvillisuudesta jne 
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Pirkkalan tapaus, tnro 2013-447910   
• Kanta-Hämeen KäO/mo:n tuomio 17/11684 

• Kohteenkorvaus korotettiin 727 000 €:ksi (275 000 €) 
• Haitankorvaus korotettiin 1,3 M€:ksi (428 000 €) 

• MO määräsi haitankorvausta neljälle sellaiselle kiinteistölle, jolle 
toimituksessa ei ole haitankorvausta määrätty lainkaan 

• Maaoikeusinsinööri jätti eriävän mielipiteen koskien näitä neljää 
tapausta 

• Sekä kunta että maanomistajat ovat hakeneet valituslupaa 
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Pirkkalan tapaus, tnro 2013-447910   
• Ote toimituskartasta: 
Mm. nämä olivat kiinteistön 
osto- ja muodostamishetkellä 
osoitettu asemakaavassa rakennus- 
paikkaan kuulumattomaksi VL-alueeksi 
ja muodostettu omiksi kiinteistöksi 
⇒ Lunastustoimikunta ja maaoikeus- 
insinööri jättivät korvaamatta ylä- 
puolella olevien kiinteistöjen arvon- 
alennus (samassa omistuksessa) 
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Rantayhteyden menetyksen rahallinen 
arvo (maapohjakorvausten lisäksi) 
• Espoon ”vanhoissa” rantaraittilunastuksissa on korvattu 

arvonalennuksesta 5 – 29 % jäännöskiinteistöjen maapohja-
arvosta 

• Tässä uudessa Espoon tapauksessa 13 -15 % 
jäännöskiinteistöjen maapohja-arvosta 

• Pirkkalan tapauksessa maaoikeus totesi, ettei kaavamaista 
alennusprosenttia voida käyttää, ottaen huomioon kiinteistöjen 
vaihtelevat pinta-alat, korkeussuhteet, rantaraitin faktinen 
haitta-aste jne  
• Korvaussummista kuitenkin laskettavissa: 18 – 36 % 
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