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1	 yLEISTä

1.1	 Korvauskäytäntötarkastelun	tavoitteet

Maisemahaittoihin liittyvän korvauskäytännön tarkastelussa on pyritty selvittämään erilaisissa 
korvaustoimituksissa esiintyviä seikkoja, joiden perusteella maisemahaittakorvauksia on mää-
rätty. Tarkastelun ensisijaisena tavoitteena on ollut korvauskäytännössä vallitsevien korvausta-
sojen ja -määrien selvittäminen. Edellä mainittujen tavoitteiden ohella tarkoituksena on ollut 
yksittäisten toimitusten ja korvauspäätösten esilletuominen, jotta maisemahaittoihin liittyviä 
korvauksia olisi tulevaisuudessa helpompi arvioida ja määrätä.

1.2	 Tutkimuksen	aloittaminen

Korvauskäytännön tarkastelu aloitettiin maisemahaittoja käsittelevien toimitusten kartoittami-
sella, joka tapahtui toimitus- ja maaoikeusinsinööreille suunnatulla kyselyllä sekä kirjallisuus-
tutkimuksella. Yhteensä maisemahaittoja käsitteleviä toimituksia löytyi noin sata kappaletta. 
Maisemahaittoja koskevia korvauspäätöksiä löytyi pääasiassa yleistietoimituksista ja voiman-
siirtolinjoja koskevista lunastustoimituksista. Edellä mainittujen toimitusten lisäksi tarkastelun 
pohjaksi löydettiin myös neljä maa-aineslain mukaista lunastustoimitusta. Tarkastelun koh-
teena olleissa toimituksissa oli yhteensä lähes 400 erillistä korvauspäätöstä, joissa käsiteltiin 
maisemahaittoja.

1.3	 Toimitusten	käsittely	ja	analysointi

Korvauspäätösten analysointi on suoritettu siten, että jokainen päätös on referoitu tarpeen 
vaatimassa laajuudessa. Päätökset on pyritty referoimaan likimain samaan formaattiin. 
Tapausreferaattien korostetuissa otsikoissa on kerrottu seuraavat seikat:

– mistä ja minkälaisesta toimituksesta on kyse (toimitusnumero ja toimitustyyppi),
– missä kyseinen toimitus on tehty (kunta),
– milloin kyseinen toimitus on saanut lainvoiman (vuosiluku) ja se
– onko päätöksestä valitettu ja, jos niin
– mihin (tuomioistuin päivämäärineen ja yksilöintitietoineen).
Tapausreferaatteihin on liitetty karttakuvia ja valokuvia. Tapausreferaattien yhteydessä il-

moitetut etäisyydet on saatu joko toimituksen pöytäkirjasta tai mitattu Karttapaikkaohjelman 
etäisyysmittarin avulla. Lähes jokaiseen korvauspäätökseen on liitetty kyseessä olevan kiinteis-
tön kiinteistötunnus. Lakanneiden kiinteistöjen tunnukset on merkitty lisäksi kirjaimella X.

Tapausreferaatit pohjautuvat toimituksessa, maaoikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa 
esitettyihin tietoihin. Tietoa on kerätty tarpeen mukaan myös karttatarkastelun avulla. Joissain 
tapauksissa referaatteihin on lisätty kirjoittajan omia kommentteja tapauksesta.

Tapausreferaateissa sekä niiden pohjalta tehdyissä johtopäätöksissä kiinteistöt ovat jaettu 
kolmeen helposti ymmärrettävään luokkaan, joita ovat (rakennetut) omakotikiinteistöt, (ra-
kennetut) lomakiinteistöt ja (rakentamattomat) rakennuspaikat. Joidenkin tapausten yhtey-
dessä puhutaan myös talouskeskuksista.
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2	 TuTKImuSTuLoKSET
Tutkimustulokset on jaettu kolmeen eri haittaryhmään, joita ovat tiet, voimalinjat ja maa-ai-
nesten ottopaikat.

Tapausreferaatit ovat liitteinä:
– Liite 2: Tietapaukset
– Liite 3: Voimalinjatapaukset
– Liite 4: Maa-ainestapaukset.

2.1	 Tiet

Tiehankkeiden johdosta teiden ympärysalueet häiriintyvät, mistä seurauksena alueella olevien 
kiinteistöjen arvot alentuvat. Ollakseen korvattavaa tulee edellä kuvatun ympäristön häiriinty-
misen korvauskäytäntömme valossa kohdistua johonkin visuaalisesti havaittavaan tai muutoin 
mitattavaan tekijään.

Ohessa on esimerkkinä esitetty valokuva lomakiinteistön rannasta, jonka tuntumaan ra-
kennettiin valtatie. Tarkemmin kyseinen tapaus on esitetty liitteessä 2 toimituksen 119803-4 
yhteydessä.

2.1.1	 Teiden	aiheuttamat	maisemahaitat

Korvaustoimituksissa tuli esille paljon erilaisia tiehankkeita, joiden johdosta maisemahaitta-
korvauksia määrättiin. Suurin yksittäinen maisemahaittaa aiheuttava ryhmä oli moottoritiet. 
Moottoriteistä katsottiin aiheutuvan maisemahaittaa monessa eri muodossa. Joissakin tapauk-
sissa kyse oli moottoritien aiheuttamasta yleisestä häiriöstä, jonka katsottiin vaikuttavan kiin-
teistön arvoon alentavasti. Joskus taas kyse oli moottoritiehankkeen yhteydessä rakennetusta 
sillasta, rampista tai muusta vastaavasta ympäristöä muokkaavasta rakennelmasta.

Yleisin maisemahaitan ilmenemismuoto korvauskäytännössä oli maiseman rumentumi-
nen. Edellä mainituissa tapauksissa kyse oli siitä, että kiinteistöiltä aukesi hankkeen johdosta 
näkymä tielle. Yleisiä olivat myös tapaukset, joissa aikaisempi maisema katkesi tai rajoittui 
johonkin konkreettiseen esteeseen, kuten meluvalliin tai tiepenkereeseen. Joissakin tapauksissa 
maisemahaitta ilmeni asumisviihtyisyyden vähentymisenä, mikä saattoi aiheutua esimerkiksi 
suojapuuston poistamisesta tai pihamaan viereen rakennetusta kevyenliikenteen väylästä.
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Tien aiheuttamaa ja samalla korvattavaa kiinteistön arvon alentumista aiheuttaa siis lä-
hiympäristön häiriintyminen ja kiinteistön ilmapiirin muuttuminen. Tiestä tai siihen olen-
naisesti kuuluvista rakennelmista aiheutuu sekä aineellisia että aineettomia immissioita. 
Korvauskäytännössä edellä mainittu jako on yleisesti tehty melu- ja maisemahaittaan. Tässä 
tutkimuksessa suurin huomio on keskitetty pääasiassa aineettomiin immissioihin eli maisemas-
sa tapahtuneisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin kiinteistöjen arvoissa. Vaikka kokonaiskor-
vaus määrätäänkin useimmiten kaikenlaisten immissioiden kokonaisvaikutuksen perusteella, 
on erilaiset haitat järkevää jakaa nimenomaan aineettomiin ja aineellisiin immissioihin. Tämä 
johtuu siitä, että aineellinen immissio eli useimmiten melu on kenties ainoa kokonaiskorvauk-
seen vaikuttava tekijä, joka on suhteellisen helposti mitattavissa. Toisaalta melun mitattavuu-
desta puhuttaessa täytyy muistaa, ettei pelkkä äänenvoimakkuuden desibelimäärä kuvaa melun 
todellista häiritsevyyttä.

2.1.2	 Korvaukseen	vaikuttavat	tekijät

Tiehankkeiden yhteydessä kiinteistön arvon alentumista koskevien maisemahaittakorvauksen 
suhteelliseen ja absoluuttiseen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä on useita. Tärkeimpiä ja ylei-
simmin korvauskäytännössä esiintyviä tekijöitä ovat:

– tien etäisyys rakennukselta tai tontilta
– haitallisen tekijän voimakkuus
– haitallisen tekijän avautumisilmansuunta
– kiinteistön aikaisempi maisemallinen sijainti ja ympäristö sekä
– kiinteistön käyttötarkoitus ja
– mahdollisuus sopeutua tilanteeseen.
Korvauksen absoluuttiseen määrään vaikuttaa luonnollisesti myös kiinteistön arvo. 

Kiinteistön mahdollisuus sopeutua tilanteeseen koskee pääasiassa rakentamattomia rakennus-
paikkoja, joiden kohdalla korvausta määrättäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä uu-
dessa tilanteessa voitaisiin tehdä, jotta haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. Joskus uuteen 
tilanteeseen sopeutuminen tarkoittaa rakennusten erilaisia sijoittamismahdollisuuksia ja joskus 
esimerkiksi mahdollisuutta suojakasvillisuuden istuttamiseen tms.

Kiinteistön käyttötarkoituksella on erittäin suuri merkitys korvauksen määrään. Usein 
talouskeskuksille aiheutuneet voimakkaatkin maiseman muutokset on jätetty korvaamatta, 
kun taas lomakiinteistöille aiheutuneet pienetkin ympäristöhäiriöt on pääsääntöisesti korvattu. 
Korvauksia määrättäessä tulee kuitenkin muistaa, ettei pelkkä kaavamerkintä riitä osoittamaan 
kiinteistön käyttötarkoitusta, vaan kyse tulee olla kiinteistön tosiasiallisesta käytöstä.

Aikaisempi maisemallinen sijainti näyttelee suurta osaa korvauskynnyksen ylittymisessä. 
Kaupunkimaisissa oloissa korvauskynnys on huomattavasti korkeampi ja vastaavasti suojattu 
etupiiri suppeampi kuin maaseutu- tai haja-asutusalueilla.

Haitallisen tekijän voimakkuus tarkoittaa tässä yhteydessä yleistäen tien luokitusta. Tien 
luokitus vaikuttaa usein liikennemääriin ja aiheutuneeseen meluun sekä yleensäkin ympäris-
tön muutokseen. Korvausmäärät vaihtelevat huomattavasti tien luokituksesta (moottoritie vs. 
paikallistie) riippuen.

Haitallisen tekijän avautumisilmansuunta tarkoittaa sitä suuntaa, johon haitta (esim. tie, 
meluvalli) ilmestyy. Korvauksen suuruuden kannalta on merkityksellistä sijoittuuko haittakoh-
de kiinteistöltä avautuvaan pääilmansuuntaan vai johonkin muualle.
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Korvauskäytännöstä ei ole havaittavissa yhtä punaista lankaa, joka selittäisi korvausten 
määrän. Tähän vaikuttaa suurelta osin päätösten yksilöllisyys, mikä johtuu yksinkertaisesti sii-
tä, että jokainen kiinteistö on erilainen.

Tutkimuksessa tietapausten yhteydessä on pyritty erottelemaan melu- ja maisemahaitta 
toisistaan. Erottelu on pyritty tekemään sen vuoksi, että meluhaitan määrää on tutkittu itsenäi-
senä korvauslajina laajalti jo aikaisemmin. Myös meluhaitan korvausperusteet ovat vakiintu-
neet Valtioneuvoston ja MML:n ohjeiden mukaisiksi. Koska meluhaitan määrä on useimmissa 
tapauksissa ilmoitettu, on melun irroittaminen kokonaiskorvauksesta ollut mahdollista. Melun 
korvattavuuden raja-arvoina pidetään yleensä Valtioneuvoston päätöksessä (29.10.1992/993) 
mainittuja raja-arvoja. Myös Maanmittauslaitoksella on omat ohjeensa meluhaitan korvaami-
selle (Arviointi ja korvaukset > Muut haitat ja vahingot >Melun immissio). Valtioneuvoston 
päätöksessä esitetään, että raja-arvo loma-asuntoalueella on 45 dB ja asuntoalueella 55 dB. 
Edellä mainittujen arvojen perusteella raja-arvona haja-asutusalueella on yleisesti pidetty 50 
dB. Mainitut rajat eivät ole ehdottomia. Meluhaitta voi olla kiinteistön arvoa alentava ja siten 
korvattava jo ennen mainittuja raja-arvoja. Asiassa onkin kiinnitettävä huomiota melun lisään-
tymiseen. Asia ei ole niin, että asuntoalueelle yhtäkkiä syntynyt 55 dB:n melu ei oikeuttaisi 
korvaukseen, mutta jollakin toisella alueella melutason nousu 55 dB:stä 56 dB:n siihen oikeut-
taisi. Korvauksen perusteena tulee olla aina kiinteistön arvonmuutos, mikä ei ole sitoutunut 
tiettyyn desibelirajaan.

Kun (rakennettu) kiinteistö arvioidaan osittain ja osat lasketaan yhteen (summa-arvome-
netelmä) päädytään arviointiteorioiden mukaan yleensä suurempaan arvoon kuin kauppa-arvo-
menetelmän mukaisessa menetelmässä. Yllä mainittu ero korjataan kokonaisarvon korjauksella, 
jota kutsutaan käytännön arviointityössä tukkualennukseksi. (Halomo, Jyrki & Koskenvesa, 
Anssi. 1995. Rakennuksien kustannusarviointiohje. VTT:n tiedotteita 1669, s. 102.)

Koska myös erilaisista immissioista määrätty haitan korvaus kuvaa kiinteistön koko-
naisarvon alennusta, täytyy korvauksen muodostavien yksittäisosien (siten tässä tutkimuk-
sessa tarkoitettuihin melu- ja maisemahaittakorvauksien) laskemisessa soveltaa em. korjausta. 
Tapausreferaateissa ei ole huomioitu tukkualennusta, vaan sen vaikutusta on pohdittu lyhyesti 
ainoastaan tutkimustulokset osiossa. Maisemahaitta voidaan erottaa kokonaiskorvauksesta seu-
raavalla kaavalla olettaen, että kokonaiskorvaus muodostuu melu- ja maisemahaitasta:

 
MeK

T
KMaKTMaKMeKK −=⇒×+= )( , missä [1]

K = kokonaiskorvaus,
T = tukkualennus (1 – tukkualennusprosentti)
MeK = korvaus meluhaitasta
MaK = korvaus maisemahaitasta.
Sekä suhteelliseen että absoluuttiseen maisemahaitan laskennalliseen määrään vaikuttaa 

siis oleellisesti ns. tukkualennusprosentin valinta. Tämän vuoksi em. prosentin valintaan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota.

Korvauskäytännöstä ei ole havaittavissa tukea tukkualennusprosentin valintaan. Joidenkin 
tapausten yhteydessä on havaittavissa, ettei kokonaisarvoa ole korjattu. Useimmissa tapauksissa 
kokonaisarvoa on kuitenkin pyöristetty harkinnanvaraisesti.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993
http://www.maanmittauslaitos.fi/Default.asp?id=640
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2.1.3	 Korvauksen	suuruus

Moottoritietapauksissa maisemahaitan määrälle voidaan piirtää keskimääräistä korvaustasoa mu-
kaileva kuvaaja, joka antaa karkean kuvan kokonaiskorvauksen ja maisemakorvauksen välisestä 
suhteesta. Korvaus on joiltakin osin riippuvainen moottoritien ja asuinrakennuksen välisestä etäi-
syydestä, joskaan etäisyys ei suinkaan ainoana tekijänä määrää korvauksen lopullista suuruutta.

kuva 1: omakotikiinteistöille määrättyjen korvauksien suhteellinen suuruus moottoritie-etäisyyden funktiona.1 

Kuvan 1 kuvaaja on tehty 41 korvauspäätöksen otoksesta. Kuvaajaan valituissa päätöksissä 
oli selkeästi esitetyt korvausmäärät sekä melun että maiseman osalta. Kuvaajan trendiviiva on 
piirretty liukuvien keskiarvojen avulla. Keskilukuna on käytetty geometrista keskiarvoa, jotta 
äärihavaintojen vaikutus olisi mahdollisimman pieni. Kuvaajan soveltuminen yksittäistapaus-
ten arviointiin on heikko. Kuvaajaan sisältyy myös systemaattinen virhe (ns. nolla-korvauksia ei 
ole sisällytetty aineistoon), joka osaltaan heikentää kuvaajan soveltumista yksittäistapauksiin.

Taulukko 1: kuvan 1 kuvaajassa käytetyt tiedot.

Tien etäisyys 
asuinrakennuksesta (m)

Havaintojen 
lukumäärä (kpl)

Keskiluku 
kokonaiskorvauksesta (%)

Keskiluku 
maisemahaitasta (%)

20–29 3 55,2 47,2
30–39 4 29,5 26,2
40–49 3 24,1 18,8
50–59 2 15,8 11,0
60–69 4 13,9 9,4
70–79 4 9,7 6,7
80–89 5 15,1 7,9
90–99 5 10,0 4,5

100–109 4 9,2 4,7
110–119 0 – –
120–129 0 – –
130–139 0 – –
140–149 2 12,2 4,9
150–159 5 5,9 2,7

� Kuvaajan yhtenäinen viiva osoittaa kokonaiskorvauksen ja katkoviiva ns. melusta puhdistetun maisemahaittakor-
vauksen. Katkoviivalla osoitettu maisemahaittakorvaus on laskettu siten, että kokonaiskorvauksesta on vähennetty 
meluhaitan laskennallinen korvaus kokonaisarvon korjausta huomioimatta.
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Kuva 2 antaa suuntaviivaa korvausten absoluuttisesta määrästä tie-etäisyyden funk-
tiona. Kuvaajaa ei tule käyttää ohjeena yksittäisten korvausten määräämisen yhteydessä. 
Yksittäistapauksissa kiinteistöjen arvon alentumiset ja siten myös korvaukset poikkeavat suu-
resti alla olevasta kuvaajasta. Kuvaajassa ovat mukana kaikki ne tapaukset, joissa omakotikiin-
teistöille on määrätty tai päätetty jättää määräämättä korvauksia. Trendiviivana on käytetty 
liukuvaa keskiarvoa. Kuvaajan havainnot on jaettu etäisyysluokkiin (11–20 metriä, 21–30 metriä 
jne.), joiden keskilukujen perusteella kuvaaja on piirretty.

kuva 2: absoluuttinen kokonaiskorvauksen määrä tie-etäisyyden funktiona.

Taulukko 2: kuvan 2 kuvaajassa käytetyt tiedot.

Tie-etäisyys keskimäärin 
asuinrakennuksesta (m)

Korvausmäärien mediaani (€) Havainnot (kpl)

15 37 170 1
25 20 115 4
35 5 725 28
45 5 384 9
55 9 595 8
65 6 358 8
75 5 700 8
85 5 487 7
95 6 080 11

105 7 951 11
115 7 800 12
125 4 540 4
135 – 0
145 7 770 7
155 5 204 11

2.1.3.1	 melu-	ja	maisemahaittakorvausten	keskinäinen	suhde

Kokonaiskorvauksen muodostuessa pääasiassa melu- ja maisemahaittakorvauksesta, on ollut 
syytä tarkastella myös niiden välistä suhdetta. Melu- ja maisemahaittakorvauksen välistä suh-
detta havainnollistaa kuva 1. Tietapausten yhteydessä tie-etäisyyden ollessa noin sata metriä tai 
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sen yli, muodostaa melun laskennallinen korvaus keskimäärin noin puolet kokonaiskorvauk-
sesta. Tie-etäisyyden lyhentyessä alle sataan metriin alkaa maisemahaittakorvaus hallitsemaan 
korvausta voimakkaasti.

Mikäli kuvassa 1 olisi huomioitu tukkualennuksen soveltaminen, olisi maisemahaittakor-
vaus hallinnut kokonaiskorvausta vielä voimakkaammin.

2.1.3.2	 Kiinteistötyyppien	väliset	erot	korvausmäärissä

Lomakiinteistöille määrätyt korvaukset olivat suhteelliselta suuruudeltaan noin kaksi kertaa 
suuremmat kuin omakotikiinteistöille määrätyt korvaukset. Suhteelliset suuruudet lomakiin-
teistöjen ja rakennuspaikkojen välillä olivat likimain samat, joskin tapausten vähyys aiheuttaa 
päätelmään huomattavaa epätarkkuutta. Arvio keskinäisistä suhteista on tehty moottoritieta-
pauksista. Kohteena oli 104 omakotikiinteistöille, 26 rakennuspaikoille ja 12 lomakiinteistöille 
määrättyä korvausta. Tapausten yksilöllisyyden vuoksi arvio ei ole luotettava, mutta suuntaa-
antava.

2.1.3.3	 Tietyyppien	väliset	erot	korvausmäärissä

Erilaisten tietyyppien väliset erot näkyvät siinä, että tien vaikutusten katsotaan ulottuvan sitä 
kauemmaksi, mitä suurempi tie on kyseessä. Esimerkiksi kevyenliikenteen väylien vaikutusten 
katsotaan ulottuvan maksimissaankin vain noin 20 metrin päähän tiestä. Paikallisteiden vai-
kutusten katsotaan ulottuvan hieman yli 50 metrin päähän tiestä. Kaksikaistaisten valtateiden 
kohdalla vaikutusalueeksi katsotaan pääsääntöisesti noin 150 metriä. Laajimmillaan vaikutus-
alue on moottoriteillä. Niiden kohdalla korvauksia määrätään jopa yli puolen kilometrin päässä 
sijaitseville kiinteistöille. Useimmiten kuitenkin myös moottoritien vaikutusalueen katsotaan 
lakkaavan, kun tie-etäisyys ylittää 200 metriä.

Varsinkin valtateiden osalta aineisto oli niin suppea ja epäyhtenäinen, ettei eksaktien 
johtopäätösten antaminen ole mielekästä. Yksittäistapauksia vertailemalla vaikuttaisi, ettei 
valtatien ja moottoritien johdosta määrätyillä korvauksilla ole suurta eroa keskenään. Tämä 
kenties kummalliseltakin kuulostava johtopäätös selittynee sillä, että tutkituissa tapauksissa 
rakennettiin valtatie-nimikkeellä sellaisia nelikaistaisia teitä, joiden voi tosiasiallisesti katsoa 
vastaavan moottoriteitä (lukuun ottamatta suurinta sallittua ajonopeutta ja sen aiheuttamia 
vaikutuksia).

2.2	 Voimansiirtolinjat

Yleisin maisemahaitan ilmenemismuoto voimasiirtolinjoja käsittelevässä korvauskäytännössä 
oli maiseman rumentuminen. Lähes kaikissa tapauksissa kyse oli siitä, että kiinteistöiltä aukesi 
hankkeen johdosta näkymä voimansiirtolinjalle ja sen rakennelmille. Muutamassa tapauksessa 
kiinteistön arvon katsottiin alentuneen myös suojapuuston poistamisen vuoksi. Edellä maini-
tuissa tapauksissa oli useimmiten kyse siitä, että puuston poistaminen avasi näkymän jollekin 
aikaisemmin puiden takana olleelle tielle.

Korvauskäytännössä mainittiin usein voimalinjojen aiheuttama terveydellisten haittojen 
pelko. Pelon vaikutus kiinteistön arvoon huomioitiin osana korvausta siitäkin huolimatta, ettei 
pelko näyttäisi tutkimusten valossa olevan aiheellinen. Koska edellä mainittu pelko kuitenkin 
rajaa tietyn potentiaalisen ostajaryhmän ulos vaihdantatilanteesta, alentaa se kiinteistön arvoa.
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Ohessa on esimerkkinä esitetty maiseman muutos, joka tilalla tapahtui, kun uusi 
2 × 400 kV:n linja sijoitettiin vanhan 110 kV:n linjan johtokadulle. Tarkemmin kyseinen 
 tapaus on esitelty liitteessä 3 (voimalinjatapaukset) olevissa tapausreferaateissa toimituksen  
4086-605054 yhteydessä. Vanhasta linjasta otettu kuva on otettu tutkimuksesta Voimalinjojen 
maisemavaikutukset: maisemakuvan arviointimenetelmä, 2001. Uudempi kuva on otettu 
 tämän tutkimuksen yhteydessä. Kuvat eivät ole täysin samasta perspektiivistä johtuen siitä, että 
kuva aikaisemmasta tilanteesta löytyi vasta katselmuksen jälkeen.

2.2.1	 Korvauksen	suuruuteen	vaikuttavat	tekijät

Voimalinjahankkeiden yhteydessä kiinteistön arvon alentumista koskevien maisemahaittakor-
vauksen suhteelliseen ja absoluuttiseen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä oli useita. Tärkeimpiä 
ja yleisimmin korvauskäytännössä esiintyviä tekijöitä ovat:

– kiinteistön aikaisempi maisemallinen sijainti,
– kiinteistön käyttötarkoitus,
– voimalinjan ja pylväiden etäisyys,
– haitallisen tekijän voimakkuus ja
– haitallisen tekijän avautumisilmansuunta, sekä
– kiinteistön mahdollisuus sopeutua tilanteeseen.
Voimalinjojen aiheuttamien maisemahaittakorvauksien suuruuteen vaikuttavat tekijät 

ovat hyvin vastaavia kuin tietapausten yhteydessä esitellyt haittatekijät. Haitallisen tekijän voi-
makkuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä linjan rakennetta ja massiivisuutta sekä sen 
hallitsevuutta sitä ympäröivässä ympäristössä. Tarkastelun alla olleissa tapauksissa lähes jokai-
nen linja oli rakenteeltaan erilainen ja erinäköinen. Jännitteen suuruus näyttäisi olevan verran-
nollinen linjan edellä kuvattuun voimakkuuteen.

2.2.2	 Korvauksen	suuruus

Voimalinjatapauksiin liittyvässä korvauskäytännössä on havaittavissa selkeä linja, jonka tun-
tumassa korvaukset pääasiassa vaihtelevat. Maisemahaittakorvaukset eivät poikkea keskenään 
vertailtuna läheskään yhtä paljoa kuin tietapausten yhteydessä. Laatuongelmien (tapauksia vä-
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hän, otos ei homogeeninen) vuoksi ohessa korvauksien suhteellista suuruutta kuvaava kuva 3 ei 
sovellu yksittäistapausten arviointiin.

Kuvassa 3 on esitetty maisemahaittakorvauksien keskimääräinen suhteellinen suuruus. 
Kuvaajaan on otettu kaikki omakotikiinteistöjä koskevat korvauspäätökset (172 kpl), joissa 
korvausmäärä on ilmoitettu suhteellisesti. Kuvaajassa ei ole eroteltu tapauksia linjan jännit-
teen suhteen. Tilastollista eroa eri jännitteisten linjojen aiheuttamissa korvausmäärissä ei ollut 
havaittavissa. Ainoa selkeä poikkeama keskimääräistä suurempiin korvauksiin oli tapauksen 
4011-113749 yhteydessä määrätyissä korvauksissa. Edellä mainitussa toimituksessa oli kyse 2 × 
110 ja 400 kV:n linjan rakentamisesta Vantaalla ja Helsingissä.

kuva 3: omakotikiinteistöille määrättyjen suhteellisten korvauksien suuruus voimalinjan johtimien etäisyyden funktiona.

Taulukko 3: kuvassa 3 käytetyt tiedot ja virhemarginaalit.

Johtimien etäisyys 
asuinrakennuksesta (m)

Havaintojen 
lukumäärä (kpl)

Geometrinen keskiarvo korvauksien 
määrästä (%)

Keskiarvon 
keskivirhe

0–9 3 11,9 7,0
10–19 8 11,1 2,9
20–29 20 7,4 1,5
30–39 23 5,8 0,5
40–49 18 4,1 0,5
50–59 17 2,7 0,6
60–69 20 3,0 0,6
70–79 15 2,7 0,3
80–89 11 2,7 0,5
90–99 10 2,3 0,6

100–109 7 1,5 1,0
110–119 5 0,0 0,0
120–129 6 0,2 0,2
130–139 5 0,0 0,0
140–149 2 0,0 0,0
150–159 2 0,0 0,0

Kuva 4 antaa suuntaviivaa korvausten absoluuttisesta määrästä voimalinjaetäisyyden 
funktiona. Kuvaajaa ei tule eikä voikaan käyttää ohjeena yksittäisten korvausten määräämi-
sen yhteydessä. Yksittäistapauksissa kiinteistöjen arvon alentumiset ja siten myös korvaukset 
poikkeavat suuresti yllä olevasta kuvaajasta. Kuvaajassa ovat mukana kaikki ne tapaukset, joissa 
omakotikiinteistöille on määrätty korvauksia (huomataan, että kuvaajassa on systemaattinen 
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virhe, koska siihen ei sisälly ns. nolla-korvauksia). Trendiviivana on käytetty liukuvaa keskiar-
voa. Kuvaajan havainnot on jaettu etäisyysluokkiin (11–20 metriä, 21–30 metriä jne.), joiden 
keskilukujen perusteella kuvaaja on piirretty. Kuvaajan sisällytetyt erilaiset tasoitusmenetelmät 
heikentävät sen soveltuvuutta yksittäistapausten arviointiin.

kuva 4: omakotikiinteistöille määrättyjen absoluuttisten korvauksien suuruus voimalinjan johtimien etäisyyden funktiona.

Taulukko 4: kuvassa 4 käytetyt tiedot.

Johtimien etäisyys 
asuinrakennuksesta (m) 

Korvausmäärä (€) Havaintoja (kpl)

1–10 29 400 3
11–20 13 100 13
21–30 6 300 19
31–40 9 400 16
41–50 4 100 16
51–60 5 400 12
61–70 2 500 17
71–80 4 500 7
81–90 1 900 4

91–100 2 500 7
101–110 – 0
111–120 900 5

2.2.2.1	 Kiinteistön	käyttötarkoituksen	merkitys	pienehkö

Kiinteistön käyttötarkoitus ei näyttäisi olevan yhtä hallitseva muuttuja voimalinjatapauksissa 
kuin tietapauksissa. Lomakiinteistöille määrätyt suhteelliset korvaukset olivat kuitenkin suu-
rempia kuin omakotikiinteistöille määrätyt korvaukset. Koska korvauspäätöksiä oli vain 11 
kappaletta, ei luotettavaa poikkeamaa voi määritellä.

Rakentamattomia rakennuspaikkoja koskevat korvaukset olivat suhteellisesti arvioiden 
suurimpia. Absoluuttiset korvausmäärät näyttäisivät olevan likimain samalla tasolla kuin oma-
kotikiinteistöille määrätyt korvaukset. Luotettavaa arviota on kuitenkin vaikea esittää, sillä 
korvauspäätöksiä oli vain 15 kappaletta.

2.2.2.2	 maaseudulla	ei	määrätty	korkeampia	korvauksia	kuin	kaupungissa

Kaupunkimaisella alueella määrätyt korvaukset olivat keskimäärin suurempia kuin maaseu-
tumaisella alueella määrätyt korvaukset. Tämä kummallinen johtopäätös selittynee kuitenkin 
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toimituksella 4011-113749, jonka yhteydessä määrättiin lähes viidesosa kaikista korvauksista 
keskimääräistä suurempaan korvaustasoon. Toinen selittäjä lienee, että tutkituissa tapauksissa 
kaupunkimaiseen ympäristöön rakennettiin massiivisempia voimalinjoja kuin maaseudulle. 
Aineistosta saa kuitenkin kuvan, ettei tavanomaisen maaseudun ja taajaman välillä korvaukset 
poikkea paljoakaan toisistaan, vaan erot vaikuttavat lähinnä sattumanvaraisilta. Kuitenkin eri-
tyisen arvokkaan maiseman omaavien kiinteistöjen korvaukset ovat selkeästi ns. tavanomaisia 
sijainteja korkeammat. Myös tietapauksista on havaittavissa samansuuntainen korvauslinja.

2.3	 maa-ainesten	ottopaikkojen	aiheuttamat	maisemahaitat

Maa-ainesten ottoalueiden aiheuttamat maisemahaitat ovat korvauskäytännön valossa 
melko harvinaisia, eikä niistä sen vuoksi voi tässä yhteydessä tehdä tarkkoja johtopäätök-
siä. Kuitenkin muutamia selkeitä perusperiaatteita suppeasta käytännöstä on havaittavissa. 
Maisemahaittakorvauksen tekijät ovat hyvin vastaavia kuin tie- ja voimalinjatapausten yhteydessä.

Haittaa katsottiin aiheutuvan pääasiassa melusta, pölystä ja maisemallisista muu-
toksista. Varsinkin murskaustoiminnan yhteydessä meluhaitta katsottiin merkittäväksi. 
Kokonaishaittojen merkittävyyttä kuvaa se, että kaikissa käsitellyissä tapauksissa pohdittiin 
sietokynnyksen ylittymistä. Toisin sanoen ottoalueiden aiheuttamat haitat katsottiin kokonai-
suudessaan varsin alhaisiksi. 

Erikoisuutena maa-ainestapauksissa oli haitan ajallinen kesto. Tutkituissa maa-ainesta-
pauksissa maisemahaittaa ei katsottu pysyväksi. Tähän syy oli luonnollisesti siinä, ettei maa-
ainesten otto jatku ikuisuuksiin. Kun esimerkiksi kiinteistön lähellä sijaitsevasta harjusta on 
louhittu halutut maa-aineet, jätetään harju sikseen ja siirrytään seuraavalle paikalle. Näin ollen 
louhittu harju palautuu ajan kuluessa maisemallisesti likimain yhtä arvokkaaksi kuin aikaisem-
minkin. Ajallisen tekijän vuoksi korvauksia kiinteistön pysyvästä arvon alentumisesta on vaikea 
määrätä.

Korvauskäytännössä kiinteistön arvon alentumista koskeneet korvaukset on määrätty 
vuosittaisina menetyksinä, jotka on pääomitettu haitan arvioidulle kestoajalle. Sitä, onko vuo-
sittaisen haitan arvioiminen jotenkin helpompaa tai tarkempaa kuin täysin harkinnanvaraisen 
kokonaiskorvauksen arvioiminen, on vaikea sanoa.

2.4	 muut	korvauskäytännöstä	tehdyt	havainnot

Alla on esitetty muita aiheeseen liittyviä havaintoja, joita korvauskäytännön analysoinnissa on 
tullut esille.

2.4.1	 maisemahaittojen	arviointi	on	aina	harkinnanvaraista

Kiinteistön arvon alentumista koskevissa korvauksissa tärkeintä roolia näyttelee ammattitaitoi-
nen toimitusinsinööri, jonka tehtävänä on arvioida kiinteistön arvonmuutos kokonaisuudes-
saan. Kiinteistön arvonmuutos tulee arvioida aina harkinnanvaraisesti. Maisemahaitan aiheut-
tamaa kiinteistön arvon alentumiskorvausta ei tulisi perustaa ainoastaan yleistäviin taulukoihin 
ja malleihin, vaan arvion tulisi pohjautua aina viime kädessä kokonaisvaltaiseen harkintaan ja 
arviointimiehen ammattitaitoon.
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2.4.2	 Eri	korvausperusteissa	määriteltyjen	sietokynnysten	arvioinnista

Seuraavissa alajaksoissa on esitetty johtopäätöksiä ja havaintoja erisuuruisista sietokynnyksistä, 
joiden arviointi sisältyy lähes jokaiseen maisemahaittatapaukseen osana korvattavuuden edel-
lytyksiä ratkaistaessa.

2.4.2.1	 LunL	38	§:	”…aiheutuu	merkittävää	haittaa”

Tutkimuksessa on tullut esille useita tapauksia, joissa on pohdittu merkittävän haitan kynnys-
tä. Haittakorvausten yhteydessä merkittävän haitan kynnys on tärkeä, sillä se määrää kynnyk-
sen, jonka ylittyessä lunastusrelaation ulkopuolisille kiinteistöille voidaan määrätä korvauksia 
lunastuslain nojalla.

Ensimmäinen huomion arvoinen seikka merkittävän haitan kynnystä tarkasteltaessa on, 
että merkittävää haittaa tulee arvioida sekä suhteellisen että absoluuttisen menetyksen perus-
teella. Esimerkkinä merkittävän haitan arvioinnista voisi olla 100 000 euron arvoiselle kiinteis-
tölle LunL 38 §:n perusteella määrätty 2 prosentin suuruinen haittakorvaus. Kahta prosenttia ei 
sinänsä voitaisi pitää merkittävänä haittana. Koska kaksi prosenttia olisi kuitenkin 2 000 euroa, 
katsottaisiin merkittävän haitan kynnyksen todennäköisesti ylittyvän.

Haittakorvauksia kiinteistön arvon alentumisesta lunastusrelaation ulkopuolisille tahoille 
on korvauskäytännössä määrätty yksittäistapausten yhteydessä jo alle kahden prosentin pysy-
västä arvon alentumisesta. Niissä tapauksissa, joissa merkittävän haitan kynnystä on erikseen 
pohdittu, on päädytty siihen lopputulokseen, että kynnys ylittyy, kun kiinteistön pysyvä arvon 
alentuminen on 3-4 prosentin luokkaa. Kynnyksen on käytännössä katsottu ylittyneen, kun 
haitan absoluuttinen määrä on ollut yli tuhat euroa. Tätä pienempiä haittoja ei pääsääntöisesti 
ole LunL 38 §:n perusteella määrätty korvattaviksi.

Voimalinjatapausten yhteydessä merkittävälle haitalle on havaittavissa myös metrimääräi-
nen raja. Monen tapauksen yhteydessä on sanottu, että lunastusrelaation ulkopuolisille kiin-
teistöille voi aiheutua merkittävää ja siten korvattavaa haittaa ainoastaan tapauksissa, joissa 
linja on enintään 60–80 metrin etäisyydellä rakennuksesta. Kuvissa 3 ja 4 olevia kuvaajia tar-
kasteltaessa edellä mainittu etäisyys vastaa keskimäärin 2-4 prosentin tai yli 2000 euron suu-
ruista korvausta, mikä vahvistaa edellisessä kappaleessa esitettyä merkittävän haitan suuruutta. 
Metrimääräisen rajan etsimistä ja määräämistä merkittävälle haitalle on kuitenkin pidettävä 
hieman kyseenalaisena. Suojatun etupiirin ulottuvuuteen se sen sijaan sopisi paremmin.

2.4.2.2	 Sietokynnyksen	ylittyminen

Sietokynnyksen tarkastelu on myös tärkeää, sillä sietokynnys määrää sen rajan, johon saakka 
ympäristössä tapahtuvia muutoksia tulee sietää korvauksetta. Sietokynnyksen voinee katsoa vas-
taavan myös maa-aineslaissa esitettyä vähäistä suurempaa haittaa. Koska myöskään LunL 35 § 
tai YlTl 62 § eivät määrittele erityistä rajaa korvattavuudelle, vastannee sietokynnys korvausten 
määräämisen rajapintaa. Sietokynnyksen suuruuden arvioinnin perusteet löytyvät NaapL:n im-
missio-ajattelusta. Puhtaiden melutapausten yhteydessä mahdollisesti sovellettavaksi tuleva YVL 
tuntee myös sietokynnyksen käsitteen.
Prosentuaalisena arvon alentumisena sietokynnykselle voitaneen korvauskäytännön valossa pitää 
1-2 prosentin suuruista suhteellista arvon alentumista tai noin 1 000 euron absoluuttista menetys-
tä. Korvauskäytännössä kiinteistön arvon alentumista koskeneet absoluuttiset korvaukset olivat 
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pienimmillään 500 euron luokkaa. Tätä alhaisempien korvauksien katsottiin hukkuvan arvioin-
titarkkuuteen ja kuuluvan sietovelvollisuuden piiriin.

2.4.2.3	 Suojatun	etupiirin	arviointi

Suojatun etupiirin arviointi sisältyy kaikkiin sellaisiin korvaustilanteisiin, joissa haitan kor-
vausta aiotaan määrätä kiinteistön rajojen ulkopuolella tapahtuneesta toiminnasta. Suojatun 
etupiirin laajuus näyttää maisemahaittoihin liittyvän korvauskäytännön valossa seuraavan jo-
takuinkin näkymän pituutta. Poikkeuksen edellä esitettyyn muodostavat ne kiinteistöt, jotka 
sijaitsevat järven rannalla tai muussa vastaavassa paikassa, jossa näkymän pituus on huomatta-
van pitkä. Lyhimmillään suojattu etupiiri kattaa vain kiinteistön välittömän lähiympäristön. 
Suojatun etupiirin ulottuvuus näyttäisi riippuvan pitkälti kiinteistön maisemallisesta sijain-
nista. Lyhimmillään suojattu etupiiri on kaupungeissa ja muilla taajama-alueilla. Suojatuksi 
etupiiriksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöltä avautuva näkymä on erityisen pitkä, näyttää 
korvauskäytännössä muodostuneen hieman yli 200 metrin takaraja. Raja ei ole kuitenkaan 
yksiselitteinen eikä myöskään poikkeukseton. Tapauksissa, joissa suojatun etupiirin laajuutta 
on erikseen pohdittu, on useimmiten päädytty lopputulokseen, että vain lähimaisemassa ta-
pahtuneet muutokset voivat synnyttää korvausvastuun. Samaan tulkintaan olen päätynyt myös 
oikeuskirjallisuuden ja lain tulkintaoppien valossa.
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Toimitus Haitan lähde Erityistä Kohde Käsittely Vuosi Sivu
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1998-616060 X X X X 2004 3
1998-620464 X X X X 2004 4
1998-628019 X X X X X X 2003 6
1998-634102 X X X X 2000 7
1999-648503 X X X X 2003 8
1999-650882 X X X X X X 2000 9
1999-661766 X X X X X 2002 11
1999-662229 X X X X X 2000 12
2000-672202 X X X X X X 2003 13
2000-684355 X X X X X 2004 15
2000-684356 X X X X 2004 16
2000-685456 X X X X X 2001 17
2000-689978 X X X X 2003 18
2000-693619 X X 2002 18
2001-831317 X X 2004 18
2002-850565 X X X X 2004 20
2003-877133 X X X X X 2004 20
4011-115220 X X X X 1999 21
4021-120963 X X X X 2000 21
4032-209554 X X X 2000 24
4033-314544 X X X X X X X X X 2001 24
4033-314651 X X X X X 2005 29
4033-314652 X X 2002 29
4033-315264 X X X X 2002 30
4051-128178 X X X 2003 30
113847-6 X X X X X 1996 30
4091-125802 X X 2003 32
114333-5 X X X X X X 1996 32
114868 X X X X X 1995 33
115029-2 X X X X X 1996 35
115521-3 X X X X 1995 35
116154 X X X X 1995 37
116824 X X X X X 1995 38
118356-0 X X X 2000 38
118572-0 X X X X X X X X 1999 39
118717-7 X X X X X 1999 41
119475-3 X X X X X 1999 41
118881-1 X X X 2000 42
119027-8 X X X X X 2000 42
119112-5 X X X X X 1996 42
117288-5 X X X X X 1996 42

LIITE	2

Tietapaukset
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Toimitus Haitan lähde Erityistä Kohde Käsittely Vuosi Sivu
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119803-4 X X X X X 1999 44
120421-6 X X X X 1997 45
122470-4 X X X X 2000 46
126303-7 X X X X X 2000 47
128973-6 X X 2001 47
205431-3 X X X X X X X X 1995 48
4022-207764 X X 2000 49
213179-9 X X X 1995 50
215496-7 X X X X X 1999 51
310774-8 X X X X X X 1998 52
313352-1 X X X X 1997 52
4033-314545 X X X X 2001 53
4033-314617 X X X X X X X 2001 54
412201-0 X X X X X 1996 57
117238-0 X X X X 1997 60
311341-5 X X X X X 1998 61
114981-8 X X X X X X X X 1995 62
118394-2 X X X X X X X 1998 63



LIITE 2: TIETaPauksET �

yleistietoimitus	(TN:o	1998-616060),	jossa	oli	kysymys	valtatien	3	rakentami-
sesta	moottoritieksi	Lempäälän	kunnassa	vuonna	2004.	Toimituksesta	ei	vali-
tettu.

Toimituspöytäkirjassa todettiin, että melutaso on vain yksi tekijä kiinteistön arvon mahdol-
lisessa muuttumisessa�. Samalla todettiin, että moottoritien ja siihen liittyvien yksityisteiden 
rakentamiset ovat saattaneet muuttaa kiinteistön lähimaisemaa ja vaikuttaneet näin kiinteistön 
arvoon. Toimituksessa todettiin, ettei immissiohaitan suuruutta voi määrittää laskennallisesti, 
vaan sen on perustuttava harkintaan. Alla on esitetty tilakohtainen referointi melu- ym. lii-
kennehaittojen osalta. Kaikista perusteluista ei käy suoranaisesti ilmi, että kyse olisi osittain 
maisemahaittakorvauksesta, mutta yleisperusteluiden ja melun laskentaohjeiden valossa näin 
voitaneen alla olevien tapausten kohdalla olettaa. Alla esitellyissä kohteissa etäisyydet tarkoitta-
vat matkaa rakennuksen reunasta lähimpään ajorataan.

Livanhoppa 418-401-12-6:
Melutaso lomakiinteistöllä oli 63 dB. Kun korvauskynnyksen rajana pidettiin 45 dB, saatiin 
taulukon mukaiseksi arvon alennukseksi 2� %. Toimitusmiehet arvioivat lomakiinteistön ko-
konaisarvoksi noin 60 000 euroa. Huomioiden kiinteistön käyttötarkoituksen ja sijainnin 87 
metrin etäisyydellä tiestä päättivät toimitusmiehet määrätä korvaukseksi �8 000 euroa, joka oli 
30 prosenttia kiinteistön arvosta.

Koivukumpu 418-406-2-114:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 57 dB. Kun korvauskynnyksenä pidettiin 50 dB, saatiin las-
kentaohjeiden mukaiseksi arvon alennukseksi 8 %. Toisaalta kiinteistö oli jo aiemminkin si-
jainnut vilkasliikenteisen valtatien 9 (Tampere–Turku) välittömässä läheisyydessä, eikä tilan ja 
tien välissä ollut aiemmin ollut meluesteitä. Nyt rakennettu meluvalli sijaitsi kuitenkin tilan pi-
hapiirissä (rakennuksen ja moottoritien välinen etäisyys oli 68 m), jonka katsottiin vaikuttavan 
kiinteistön lähimaisemaan. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön kokonaisarvoksi 70 000 euroa 
ja arvon alennukseksi �5 % ottaen huomioon edellä mainitut seikat kuten aikaisemman sijain-
nin ja maisemahaitan. Korvausta määrättiin �0 000 €, joka oli �4,3 % kiinteistön arvosta. 

Konsala 418-437-1-38:
Toimitusmiesten näkemyksen mukaan kiinteis-
töltä (osoitettu karttakuvassa oikeassa laidas-
sa) näkyvä moottoritie ei sijainnut sillä tavoin 
kiinteistön lähimaisemassa, että sillä olisi ollut 
alentava vaikutus kiinteistön arvoon. Etäisyys 
moottoritielle oli 260 metriä. Korvausvaatimus 
hylättiin.

� Niissä tapauksissa, joissa kynnyksenä on 45 dB, liikennemelusta johtuva arvon alennusprosentti määräytyy seuraa-
vasti: 0,5 %/ 1 dB välillä 45–50 dB, 1 %/dB välillä 51–55 dB, 1,5 % välillä 56–60 dB ja 60 dB ylittävältä osalta 2 %/dB. 
Niissä tapauksissa, joissa kynnyksenä on 50 dB, liikennemelusta johtuva arvon alennusprosentti määräytyy seuraavas-
ti: 1 %/dB välillä 51–55 dB, 1,5 % välillä 56–60 dB ja 60 dB ylittävältä osalta 2 %/dB.
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Heikkilä 418-423-1-46:
Omakotikiinteistö oli jo aiemmin sijainnut vilkasliikenteisen valtatien 9 välittömässä läheisyy-
dessä. Etäisyys pihasta vanhalle valtatielle oli 80 metriä, eikä piha-alueen ja yleisen tien välissä 
ollut minkäänlaisia melusuojauksia. Moottoritien vuoksi edelleen käyttöön jääneen valtatien 
liikennemäärä oli vähentynyt huomattavasti. Kun lisäksi moottoritielle, joka oli rakennettu 
vanhan tien taakse �30 metrin päähän, oli rakennettu meluvallit, ei toimitusmiesten näkemyk-
sen mukaan korvattavaa haittaa ollut aiheutunut.

Ryödi 418-423-2-102:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 53 dB. Ohjeiden mukainen arvon alennus oli täten 3 %. 
Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön arvoksi 280 000 euroa ja kokonaisarvon alennukseksi 
enintään 5 % ottaen huomioon sen, että tila oli jo aiemmin sijainnut valtatien 9 läheisyydessä 
(johon etäisyys oli noin 250 metriä), eikä sen ja kiinteistön välissä ollut tuolloin ollut me-
luesteitä. Uuteen tiehen matkaa oli �50 metriä. Moottoritien ja omakotikiinteistön väliin oli 
rakennettu meluesteet. Korvausta määrättiin �4 000 €.

yleistietoimitus	(TN:o	1998-620464),	jossa	oli	kysymys	valtatien	3	rakentami-
sesta	 moottoritieksi	 (Helsinki–Tampere)	 Lempäälän	 kunnassa	 vuonna	 2004.	
Toimituksesta	ei	valitettu.

Toimituspöytäkirjassa todettiin, että melutaso on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa kiinteistön 
arvon mahdolliseen muuttumiseen. Samalla todettiin, että moottoritien ja siihen liittyvien yk-
sityisteiden rakentaminen oli saattanut muuttaa joidenkin kiinteistöjen lähimaisemaa ja vai-
kuttanut näin niiden arvoon. Toimitusmiesten näkemyksen mukaan immissiohaitan suuruutta 
ei voikaan määritellä laskennallisesti, vaan sen on perustuttava viime kädessä harkintaan.

Toivola 418-415-1-31:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 52 dB. Taulukon mukaiseksi arvon alennukseksi melun pe-
rusteella saatiin 3 %. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön kokonaisarvoksi 20 000 € ja koko-
naisarvon alennukseksi 5 %. Etäisyys tiehen oli 90 metriä. Asuinrakennuksen ja tien välissä oli 
karttatarkastelun perusteella melko paljon puustoa.

Soramäki 418-429-1-64:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 55 dB. Taulukon mukainen arvon aleneminen melun pe-
rusteella oli siten noin 9 %. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön kokonaisarvoksi 60 000–
70 000 €. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön arvon alentuneen �0 000 € (noin �5 % kiin-
teistön arvosta) ottaen huomioon kiinteistön sijainnin moottoritien länsipuolella �40 metrin 
etäisyydellä moottoritiestä sekä Tampereen suuntaan merkittävästi parantuneiden tieolosuhtei-
den kiinteistön arvoa nostavan vaikutuksen. Muuten täysin vastaavanlaisten tilojen (Tiensivu 
4�8-4�5-�-65 ja Rapamäki 4�8-4�5-�-66) kohdalla, jossa korvausperusteina olivat tien tuoma 
hyöty, 55 dB:n melutaso, sekä sama kiinteistön arvo, mutta poikkeavasti kaukaisempi mootto-
ritie-etäisyys, korvausta määrättiin kokonaisuudessaan �0 %. Näin ollen voitaneen olettaa, että 
pääasiassa lähimaiseman muuttuminen aiheutti korvausmäärien 5 %:n eron.
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Päivärinne 418-429-1-105:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 52 dB, jonka mukaan arvon alennukseksi melun perusteella 
saatiin 6 %. Kiinteistön kokonaisarvoksi toimitusmiehet arvioivat 70 000 € ja arvon alennuk-
seksi �0 %. Arvon alennukseen vaikutti melun ohella toimituspöytäkirjan mukaan moottori-
tien sijainti kiinteistön välittömässä läheisyydessä (etäisyys noin �40 metriä). Arvon alennusta 
tarkasteltaessa otettiin huomioon myös se, että moottoritien rakentaminen ja siihen liittyvä 
Lempäälä–Valkeakoski-tien oikaisu ja moottoritieramppien rakentaminen oli merkittävästi 
parantanut kiinteistön liikenteellistä sijaintia Tampereen suuntaan. Tämän todettiin mitä il-
meisimmin korottaneen kiinteistön arvoa.

Lähderinne 418-429-1-129:
Jäljelle jäänyt kiinteistö, jonka pinta-ala oli 0,247 hehtaaria oli käytännössä menettänyt arvon-
sa rakennuspaikkana lähes kokonaan johtuen sijainnista tiealueen vieressä. Korvausta määrät-
tiin 7 500 €.

Koivisto 418-429-1-130:
Melutaso omakotikiinteistöllä (osoitettu karttakuvassa 
nuolella) oli 60 dB. Taulukon mukainen kiinteistön ar-
vonalennus oli siten meluhaitan perusteella noin �0 %. 
Ottaen huomioon moottoritien sijainnin kiinteistön 
lähimaisemassa noin �00 metrin etäisyydellä, toimi-
tusmiehet arvioivat kokonaisarvon alennukseksi 20 %. 
Kiinteistön arvoksi arvioitiin �00 000 € ja kokonaiskor-
vaukseksi 20 000 €. 

Koivumäki 418-429-1-164:
Melutaso kiinteistöllä oli 57 dB. Taulukon mukainen ar-
von alennus oli täten noin 8 %. Toimitusmiehet arvioi-
vat omakotikiinteistön kokonaisarvoksi �70 000 € ja kokonaisarvon alennukseksi 20 % ottaen 
huomioon moottoritien sijainnin piha-alueen avoimessa lähinäkymässä. Asuinrakennuksen ja 
tien välinen etäisyys pellon yli oli noin �90 metriä. 

Aurinkorinne 418-429-15-6:
Katselmuksessa todettiin, että ottaen huomioon etäisyyden moottoritiestä (noin 400 metriä) 
ei moottoritien voida katsoa sijaitsevan enää kiinteistön lähimaisemassa, vaikka kiinteistöltä 
olikin esteetön näkymä tielle. Korvausta maisemahaitasta eikä muistakaan immissiohaitoista 
määrätty.

Lehtimäki 418-431-2-146:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 63–64 dB. Taulukon mukainen arvon alennus melun perus-
teella oli siten noin �0 %. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön kokonaisarvoksi noin 40 000–
45 000 € ja arvon alennukseksi 25 % ottaen huomioon moottoritien sijainnin kiinteistön lähi-
maisemassa �25 metrin etäisyydellä asuinrakennuksen seinästä. Kokonaiskorvaukseksi immis-
siohaittojen perusteella määrättiin �3 000 €. Tien ja omakotikiinteistön välissä oli peltoa.
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Formisto 418-436-1-9:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 55 dB. Taulukon mukainen melusta johtuva arvonalennus 
oli siten noin 7 %. Ottaen huomioon etäisyyden moottoritielle, joka oli noin 250 metriä ja 
sen, ettei välissä ollut laisinkaan kasvillisuutta, toimitusmiehet arvioivat kokonaisarvon alen-
nukseksi yhteensä �0 % eli 5 000 €.

Toivari 418-458-2-24: 
Melutaso lomakiinteistöllä (osoitettu karttakuvassa 
nuolella) oli noin 58–59 dB. Taulukon mukaiseksi ar-
von alennukseksi melun perusteella arvioitiin �3 %. 
Toimitusmiehet arvioivat lomakiinteistön kokonaisar-
voksi noin 60 000 € ja kokonaisarvon alennukseksi 50 % 
ottaen huomioon kiinteistön sijainnin moottoritiehen 
nähden ja moottoritien sijainnin kiinteistöltä avutuvassa 
lähinäkymässä, sekä kiinteistön käytön vapaa-ajan asun-
tona. Toimitusmiesten mukaan lomakiinteistö oli edus-
tanut ns. mummon mökki –idylliä parhaimmillaan eli 
juuri sitä tyyppiä, jota markkinoilla haetaan. Kiinteistöllä 
oli hyväkuntoiset rakennukset aikaisemmin hyvin rau-
hallisella paikalla. Toimitusmiesten mukaan moottoritie oli käytännössä romahduttanut kiin-
teistön arvon. Etäisyys tielle oli �20 m.

Lisäksi toimituksessa hylättiin maisemahaittavaatimukset neljän kiinteistön osalta. 
Moottoritie-etäisyydet tapauksissa olivat 600–� 400 metriä.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Korvaustaso oli toimituksessa selvästi tavanomaista korkeampi, mikä on osaltaan saattanut vai-
kuttaa siihen, ettei tapauksesta valitettu. Kenties korkea korvaustaso johtui siitä, ettei alueelle 
rakennettu meluvalleja. Niiden rakentaminen olisi todennäköisesti alentanut ainakin meluhai-
tasta määrättäviä immissiokorvauksia. Puhtaisiin maisemakorvauksiinkin vallien rakentami-
nen olisi ehkä vaikuttanut. Meluvalleja ei nimittäin aina mielletä esteettisesti arvioiden yhtä 
haitallisiksi kuin moottoriteitä.

yleistietoimitus	(TN:o	1998-628019),	jossa	oli	kysymys	valtatien	16	parantami-
sesta	ylistaron	kunnassa	vuonna	2003.	Toimitusmiesten	ratkaisusta	valitettiin	
maaoikeuteen	(Vaasan	mo	25.6.2003,	m	01/30).

Ranta 975-409-4-51 ja  
Rantapelto 975-409-4-106:
Kiinteistöt Ranta ja Rantapelto muodostivat 
kapeahkon osittain rakennetun rakennuspaikan 
joen rannalla tien vieressä. Tien parantamisen 
yhteydessä asuinkiinteistön ja rakentamattoman 
rakennuspaikan läheisyyteen rakennettiin kevy-
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enliikenteen väylä, jonka johdosta tiealue siirtyi neljä metriä lähemmäksi noin neljän metrin 
päähän asuinrakennuksen seinästä. Toimituksen yhteydessä haittaa katsottiin aiheutuvan mm. 
asumisviihtyisyyden vähenemisestä (�0 000 mk) ja pölyhaitasta (3 �25 mk). Maaoikeus tarkis-
ti asumisviihtyisyyden vähenemisestä aiheutuvaa korvausmäärää ylöspäin harkinnanvaraisesti 
3 000 €:n ja hylkäsi samalla kiinteistön omistajan korvausvaatimuksen meluhaitasta, sillä maa-
oikeuden kannan mukaan kevyenliikenteen väylästä ei voida katsoa aiheutuvan meluhaittaa.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Tässä haittatyypissä, jossa kyse on siitä, että kiinteistön asumisviihtyisyys vähenee alentaen 
kiinteistön arvoa, ei itse kiinteistön voida sanoa menettävän maisemaa sanan varsinaisessa mer-
kityksessä. Silti tapaus voidaan luokitella maisemahaittatapaukseksi, sillä tässäkin haittatyypissä 
kiinteistön ympäristössä tapahtunut muutos alentaa kiinteistön arvoa. Kenties tässä vaiheessa 
on syytä selventää, että tämän tutkimuksen yhteydessä maisemalla tarkoitetaan kaikkea sitä 
kiinteistöä ympäröivää maailmaa, joka voidaan aistia kiinteistöllä tai sen lähiympäristössä. 
Näin ollen maiseman voi siis katsoa muodostavan kiinteistön ilmapiirin.

yleistietoimitus	(TN:o	1998-634102),	jossa	oli	kysymys	valtatien	6	rakentami-
sesta	moottoritieksi	Imatran	kaupungissa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitet-
tiin	maaoikeuteen	(Itä-Suomen	mo	II	jaosto,	8.3.2000,	99/51).

Askola 153-417-5-213:
Toimituksen yhteydessä omakotikiinteistölle 
(osoitettu nuolella karttakuvassa) määrättiin 
korvausta ympäristömuutoksesta. Ympäristön 
muutoksen katsottiin aiheutuvan meluvallista, 
joka oli rakennettu osittain tontille siten, että se 
sivusi tonttia kahdelta suunnalta. Lähimmillään 
noin �0 metrin päässä asuinrakennuksesta ol-
leesta lähes �0 metriä korkeasta meluvallista 
johtuen omakotikiinteistöllä ei esiintynyt oh-
jearvoja ylittävää meluhaittaa. Myös itse tie oli näkymättömissä meluvallin takana noin 50 
metrin etäisyydellä asuinrakennuksen seinästä. Edellä mainituin perustein kiinteistölle mää-
rättiin korvausta tiestä aiheutuneesta arvon alentumisesta 35 000 markkaa, joka oli noin �0 % 
kiinteistön arvosta. Muiden kiinteistöjen osalta ympäristönmuutosta koskevat korvausvaati-
mukset hylättiin.

 Laitala 153-417-5-204:
Omakotikiinteistö sijaitsi edellä mainitun Askolan kiinteistön vieressä (karttakuvassa 5 oikeas-
sa alareunassa). Laitalan kiinteistön vaatimus maisemahaitasta hylättiin toimituksessa. Tilan 
omistaja valitti toimitusmiesten päätöksestä maaoikeuteen. Maaoikeudessa todettiin, että ky-
seessä oleva moottoritie oli sijoitettu Laitalan kohdalla kokonaan uuteen paikkaan noin 500 
metrin päässä kulkeneeseen vanhaan tiehen verrattuna. Maaoikeuden katselmuksessa havait-
tiin, että pihapiirin edustalle noin 35 metrin päähän asuinrakennuksesta oli rakennettu lähes 
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�0 metrin korkuinen meluvalli,  joka peitti totaalisesti entisen maalaisnäkymän. Lisäksi maa-
oikeus havaitsi, että pihapiiriin kuului vilkasliikenteisen moottoritien melu, jota ei ennen tien 
rakentamista ollut olemassa. Vaikkei melun osalta 55 dB:n raja-arvo ylittynyt, katsoi maaoike-
us, että tilan arvo oli pysyvästi alentunut moottoritiestä johtuvien maisemallisten muutosten ja 
liikenteestä aiheutuvien muiden haittojen vuoksi. Korvaukseksi määrättiin harkinnanvaraisesti 
�0 000 markkaa.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus kiinteistöllä Laitala (6.8.2005):
Meluvalli rajoitti pihapiirin hyvin voimakkaasti. Vallista huolimatta tien melu oli aistinvarai-
sesti arvioiden häiritsevää. Valli ei ollut erityisen ruma, muttei kauniskaan. Vallin korkeuden 
takia sen takaa ei näkynyt juuri mitään.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Monen tapauksen yhteydessä pitäisi muistaa se tosiseikka, että korvauksia määrätään siitä, 
kuinka paljon kiinteistön arvo hankkeen johdosta laskee. Tällöin ei voida turvautua vain ja 
ainoastaan taulukoihin ja tutkimuksiin. Esimerkiksi meluhaitan korvauskynnys on monessa 
tutkimuksessa melko korkea. Tällaisissa tilanteissa tulisi verrata melun häiritsevyyttä aikaisem-
min vallinneeseen tilanteeseen. On eri asia nouseeko melu 48 dB:stä 52 dB:iin vai 25 dB:stä 
52 dB:iin. Tulee myös muistaa, ettei melusta voi määrätä korvauksia vasta sitten, kun se ylittää 
tietyn paperille kirjoitetun desibelimäärän, vaan silloin, kun kiinteistön arvo laskee siten, että 
sietokynnys ylittyy.

yleistietoimitus	 (TN:o	 1999-648503),	 joka	 koski	 maantien	 6620	 rakentamis-
ta	Kristiinankaupungissa	vuonna	2003.	Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	
(Vaasan	mo	25.6.2003,	m	01/028).

Tallmo 287-401-5-13:
Uusi maantie rakennettiin Tallmon omakotikiinteistön viereen tontin rajaan kiinni noin 20 
metrin päähän asuinrakennuksesta. Omakotikiinteistön katsottiin sijaitsevan maaseutumaisel-
la alueella johtuen puuston tuomasta suojasta, vaikkakaan keskustaan ei ollut matkaa kuin 
kilometrin verran ja lähiympäristössä jo noin 200 metrin etäisyydellä oli asemakaavan mukais-
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ta kaupunkimaista rakentamista. Edellä mainituin perustein haittakynnykseksi melulle asetet-
tiin 50 dB. Mittaustulokset melun osalta kertoivat, että talon tienpuoleisella pihalla melu oli 
53 dB, mutta toisella puolella vain 38 dB. Tutkimuksiin nojautuen toimitusmiehet määräsivät 
korvausta meluhaitasta 4 % kiinteistön kokonaisarvosta, jonka suuruudeksi arvioitiin 350 000 
markkaa. Tie oli rakennettu talon ja noin 60 metrin päässä olevien suurjännitelinjojen väliin. 
Puuston poistamisen takia metsän takana olleet linjat hallitsivat nyt talon etupihan vanhaa 
metsämaisemaa. Lisäksi tiellä kulkevat ohikulkijat saattoivat nähdä uudessa tilanteessa sisälle 
rakennukseen. Kokonaishaitan suuruudeksi mukaan lukien viihtyisyys- ja maisema-arvojen vä-
heneminen arvioitiin �9 % kiinteistön arvosta. Vaasan tiepiiri valitti päätöksestä maaoikeuteen, 
joka katsoi, että talo sijaitsi korkeammalla kuin tien keskilinja eikä näkymä näin ollen tieltä 
talolle ja päinvastoin ollut kovinkaan selkeä. Lisäksi maaoikeus epäili melumittausten paik-
kansa pitävyyttä johtuen melutason suuresta erosta pihojen välillä. Maaoikeus yhdisti melu- ja 
maisemahaittakorvauksen (poistaen viihtyisyyshaitasta aiheutuneen korvauksen) yhdeksi ko-
konaiskorvaukseksi ja alensi korvauksen määrän �5 prosenttiin kiinteistön arvosta. 

yleistietoimitus	(TN:o	1999-650882),	jossa	oli	kysymys	valtatien	5	rakentami-
sesta	moottoritieksi	Iisalmen	kaupungissa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitet-
tiin	maaoikeuteen	(Itä-Suomen	mo,	I	jaosto,	28.9.2000,	00/006).

Ahmo 140-425-8-106:
Toimitusmiehet määräsivät tilalle (osoitettu oheisen kart-
takuvan alaosassa) tienpitäjän vastineessaan esittämän 
�0 000 markan korvauksen immissiohaitoista, jonka kat-
soivat kattavan myös vaatimuksessa mainitun meluhaitan 
ja kiinteistön arvon alentumisen. Määräalan M60� (RN:
o �40-425-8-�06) osalta toimitusmiehet totesivat, että 
määräala oli rakentamaton, joten korvausta meluhaitasta 
ei tule määrätä. Määräalan rakentamisen katsottiin ole-
van valtatien suoja-alueesta huolimatta edelleenkin mah-
dollista, jonka vuoksi korvausta kiinteistön arvon alen-
tumisesta ei myöskään määrätty. Kiinteistön omistaja 
valitti päätöksestä ja vaati maaoikeudessa melu- ja muista 
immissiohaitoista ja ympäristön muuttumisesta sekä rakentamismahdollisuuksien vaikeutu-
misesta korvausta kiinteistön Ahmo osalta 55 000 mk ja määräalan M60� osalta 25 000 mk. 
Omistajan perusteluissa todettiin, että tiehankkeen toteuttamisen myötä kiinteistöltä Ahmo 
avautuva maisema turmeltui. Talouskeskuksen pihapiirin yleisilme oli muuttunut täysin (osa 
puutarhasta jäi tien alle), jonka lisäksi suojapuustoa oli jouduttu kaatamaan. Erityistä haittaa 
sanottiin aiheutuvan rampista kantautuvasta melusta. Kiinteistön omistajan mielestä määrä-
alan M60� käyttö asuintarkoituksiin oli muuttunut hyvin kyseenalaiseksi. Vaikka määräalalle 
olisikin vielä mahdollista rakentaa erityisjärjestelyin asuinrakennuksia, ei se ollut liikenneme-
lun takia mielekästä. Kiinteistön Ahmo osalta maaoikeus katsoi toimitusmiesten määräämän 
korvauksen olevan riittävä. Sen sijaan rakennuspaikan osalta todettiin, että tieliikenteen hait-
tojen vaikutus on suhteellisesti suurempi rakentamattomaan kuin rakennetun kiinteistön ar-
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voon, koska haitoista voi seurata tontin jääminen kokonaan rakentamattomaksi. Korvauksen 
suuruudeksi arvioitiin �0 000 mk. Etäisyys asuinrakennukselta levennetylle paikallistielle oli 
alle 20 metriä.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus kiinteistöllä Ahmo (4.8.2005):
Itse moottoritie ei näkynyt pihapiiriin navetan ja puuston takaa muulloin kuin pihalle tultaes-
sa. Myöskään meluhaitta ei ollut aistinvaraisesti arvioiden kovinkaan suuri johtuen ilmeisesti 
korkeuseroista ja puustosta. Omakotikiinteistön asukas arvioi, ettei melu ainakaan lisäänty-
nyt hankkeen johdosta. Haittaa hänen mielestään aiheutui siitä, että puutarha oli jäänyt pai-
kallistien parantamisen yhteydessä rakennetun kevyenliikenteen väylän alle. Talon taakse oli 
nyttemmin istutettu entisen puutarhan paikalle muutama pensas estämään suora näkyvyys 
paikallistieltä. Tilan asuinrakennus on kuvattuna paikallistieltä päin alla olevassa valokuvassa. 

Tuomela 140-425-15-58:
Omakotikiinteistön osalta toimitusmiehet hylkäsivät immissiohaitoista esitetyt korvausvaati-
mukset tienpitäjän vastineessa mainituin perustein (Valtioneuvoston melutason ohjearvot). 
Tilan omistaja vaati maaoikeudessa immissiohaitoista ja kiinteistön arvon alentumisesta kor-
vausta yhteensä 90 000 mk. Omistaja totesi perusteluissaan, että tiehankkeen takia kiinteistön 
ja tien välissä ollut kuusikko oli poistettu. Maisemaa rumentavan meluvallin ylitse kantautui 
ääniä asuinrakennukseen, etenkin yläkerran makuuhuoneisiin. Liikennemelu oli tien paran-
tamisen ja ramppijärjestelyjen takia omistajan mukaan kasvanut merkittävästi. Kohonneiden 
melutasojen lisäksi tilalta avautuva maisema ja muu ympäristö oli turmeltunut. Maaoikeuden 
katselmuksen yhteydessä havaittiin, että tontille näkyi tien vastakkaisella puolella tapahtuva 
liikenne esteettömästi. Suojakuusikon poistamisesta johtuen melu rakennetusta meluvallista 
huolimatta kuului häiritsevästi erityisesti eritasoliittymän korkeilta liittymäteiltä, joista melu 
pääsi tulemaan tontille vallin yli. Mainituilla perusteilla maaoikeus arvioi immissiohaittakor-
vauksen määräksi 40 000 markkaa. Etäisyys tielle oli 80 metriä.

Omakotikiinteistön Kallio (RN:o �40-425-9-65) maisemahaittavaatimus hylättiin, koska 
tiejärjestelyissä noin 30 metrin päähän siirtynyt maantie ei näkynyt suojapuuston vuoksi ra-
kennukseen sisälle tai pihalle häiritsevästi. Kiinteistön asuinrakennuksen (näkyy karttakuvassa 
6 oikeassa ylälaidassa) ja tien välinen etäisyys oli noin 200 metriä. Kallio II (RN:o �40-425-8-
74) oli rakentamaton rakennuspaikka, joka oli tiejärjestelyiden vuoksi jäänyt rakentamiskelvot-
tomaksi. Myös sen osalta korvausvaatimukset hylättiin toimituksesta. Kiinteistöjen omistaja ei 
valittanut päätöksestä.
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Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Se, ettei rakennuspaikan muuttuminen rakennuskelvottomaksi synnyttänyt korvausvelvolli-
suutta ihmetyttää. Koska päätöksestä ei kuitenkaan valitettu, on mahdollista, että siihen (kor-
vaamatta jättämispäätökseen) on vaikuttanut myös sellaisia seikkoja, joita ei pöytäkirjasta käy 
ilmi. Kiinteistön Ahmo osalta on syytä havaita kiinteistön omistajan korvausvaatimuksen ja 
nyttemmin katselmuksessa annettujen tietojen eroavaisuudet. Korvausvaatimuksessa melun 
kerrottiin aiheuttavan merkittävää haittaa, kun katselmuksen yhteydessä melun todettiin luul-
tavasti vähentyneen hankeen johdosta.

yleistietoimitus	(TN:o	1999-661766),	jossa	oli	kysymys	valtatien	5	rakentami-
sesta	 moottoriliikennetiestä	 moottoritieksi	 Hollolan	 kunnassa	 vuonna	 2002.	
Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	(Hämeenlinnan	Käo,	mo,	30.4.2002,	m	
01/063).	KKo	ei	myöntänyt	valituslupaa.

Alueelle oli jo aikaisemmin rakennettu luoteisempi ajorata, joka palveli moottoriliikennetienä. 
Nyttemmin tielle oli rakennettu myös kaakkoinen ajorata, jonka avulla tie muutettiin moot-
toritieksi. Kyseessä olevassa toimituksessa määrättiin immissiokorvaukset molemmista teistä. 
Yhtenä ensisijaisena korvausperusteena tässä toimituksessa oli se, että moottoritie oli rakennet-
tu paikkaan, jossa aikaisemmin ei ollut yleisiä teitä. Toimituksen katselmuksessa, jossa melun 
lisäksi arvioitiin kaikkia tiestä aiheutuvia haittoja, todettiin etteivät haitankorvaukset nouse 
kovin merkittäviksi johtuen alhaisesta melutasosta. Samalla kuitenkin havaittiin, että korva-
ustasoa saattaa nostaa muutaman tilan osalta jo pelkästään tien läheisyys ja haja-asutusmainen 
asutus. Toimituspöytäkirjan yleisperusteluissa todettiin, että haittaa aiheutuu tapauskohtaisesti 
vaihdellen mm. maiseman menetyksestä, suojapuuston poistamisesta ja tiestä kantautuvista 
päästöistä, mitkä yhdessä vaikuttavat kiinteistön arvoon. Korvaukset määrättiin edellä mainit-
tujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Vierula 98-435-7-589:
Toimituksen yhteydessä korvausta omakotikiin-
teistölle (osoitettu karttakuvassa 7) määrättiin il-
man tarkempia perusteluita �4 000 mk. Omistaja 
vaati korvauksen korottamista 35 000 markkaan. 
Maaoikeudessa todettiin, että tila sijaitsi noin 70 
metrin päässä tien reunasta. Ennen hanketta se 
oli sijainnut verraten rauhallisessa ympäristössä. 
Tie sijaitsi tilasta katsottuna idässä, kaakossa ja 
etelässä eli tärkeissä ilmansuunnissa. Myös piha 
oli tien puolella. Maaoikeus korotti kokonaiskorvauksen melu-, maisema- ja  muista immissio-
haitoista omistajan vaatimaan 35 000 markkaan. Karttatarkastelussa on avautuvassa maisemas-
sa havaittavissa lisäksi voimansiirtolinja.

Rantakoivu 98-435-7-122:
Toimituksen yhteydessä omakotikiinteistölle määrättiin korvausta ilman tarkempia peruste-
luita �2 000 mk. Omistaja vaati korvauksen korottamista 330 000 markkaan. Maaoikeudessa 
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havaittiin, että asuinrakennuksen ja tien välinen etäisyys oli noin 70 metriä. Tila rajoittui 
Porvoonjokeen. Talo oli selvästi alempana kuin moottoritien pinta. Lisäksi tien varteen oli ra-
kennettu meluvalli. Em. seikoista johtuen melutaso talon pihalla oli 54 dB. Maaoikeus totesi, 
että aikaisemmin paikka oli ollut rauhallinen ja virtaavaan jokeen rajoittuva. Uudessa tilantees-
sa edellä mainitut arvot oli menetetty. Maaoikeus korotti korvauksen �7 500 markkaan, mikä 
vastasi 4 % kiinteistön arvosta. Korvaus määrättiin Halomon (Tieliikenteen ympäristövaikutus 
rakentamattoman kiinteistön arvoon, �992) meluhaittataulukon mukaan. Yksi maaoikeuden 
jäsen oli eri mieltä. Hänen mukaansa korvausta olisi tullut määrätä myös muista haitoista kuin 
melusta. Hänen mukaansa tilan aikaisempi sijainti huomioon ottaen todellinen arvon alennus 
on ollut huomattavasti suurempi. Erimieltä ollut jäsen olisi korottanut kokonaiskorvauksen 
8 %:iin. Karttatarkastelusta selviää, että tila sijaitsee ainakin tällä hetkellä ns. toisessa rivissä 
moottoritiehen nähden, eikä myöskään avautumisilmansuunta ole tielle päin.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Ratkaisun kokonaiskorvaukset tuntuvat pieniltä, sillä lähtökohtana oli rauhallinen maisema, 
jossa ei kulkenut aikaisemmin yleisiä teitä.

yleistietoimitus	(TN:o	1999-662229),	jossa	oli	kyse	paikallistien	18730	paranta-
misesta	Kiimingin	kunnassa	vuonna	2000.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Alakujala 255-402-8-121:
Kyseessä oli omakotikiinteistö (osoitettu karttakuvassa 8) 
Kiiminkijoen pohjoisrannalla. Paikallistien parantamisen 
yhteydessä vanha joen ylittävä puusilta purettiin ja tilalle 
rakennettiin betonirakenteinen kestopäällystetty silta (alle 
20 metrin etäisyydelle rakennuksesta). Tilalta oli aiemmin 
ollut kaunis näkymä sekä eteläpäädyn ikkunoista että piha-
alueelta puusillan yli etelään useita satoja metrejä virtaa 
ylöspäin. Tiehankkeen johdosta betonisilta ja sinne joh-
tava tiepenger oli rakennettu aiempaa siltaa korkeammalle 
(sillan rakenteita oli korotettu noin kaksi metriä) siten, 
että jokimaisema oli katkennut. Toimitusmiesten mukaan 
tämä haitta, joka kohdistui lunastusrelaation ulkopuoliseen 
kiinteistöön, ilmeni asumismukavuuden vähentymisenä ja oli siten korvattava. Toimitusmiehet 
määräsivät korvaukseksi maiseman menetyksestä 20 000 markkaa. Toimituspöytäkirjasta tai 
muista lähteistä ei ilmene sitä, kuinka monta prosenttia kyseinen korvaus oli kiinteistön arvosta.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus kiinteistöllä Alakujala (4.8.2005):
Omakotikiinteistön pihamaalta ottamastani valokuvasta huomaa, että silta rajoittaa näkymiä hyvin 
tehokkaasti joen ylävirtaan päin.  Alavirtaan ei myöskään ollut näkymää naapurin puolella olevan 
tiheän kasvillisuuden vuoksi. Aikaisempi näkymä oli sillan alta katsottuna kaunis ja lähes idyllinen 
jokimaisema. On helppo uskoa, että vanha puusilta soveltui alueen maisemaan huomattavasti pa-
remmin, vaikkei uusi siltakaan erityisen ruma ollut. Melu- tai muuta haittaa ei ollut havaittavissa.
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yleistietoimitus	 (TN:o	 2000-672202),	 jossa	 kysymys	 oli	 valtatien	 7	 (moot-
toriliikennetie)	 parantaminen	 moottoritieksi	 Porvoon	 kaupungissa	 vuonna	
2003.	Toimituksesta	 valitettiin	 maaoikeuteen	 (Etelä-Suomen	 mo	 29.3.2003,	
03/419).

Toimituksessa kiistaa aiheutui lähinnä meluesteistä ja siitä, tuliko melutason aleneminen huomi-
oida LunL 36 §:n ja YlTieL 67 :n mukaisesti maisemahaittakorvauksia määrättäessä. Hankkeen 
yhteydessä melutaso alueella vakituisessa asuinkäytössä olevilla kiinteistöillä aleni huomattavasti 
(7–�0 dB) johtuen suurista meluesterakennelmista. Meluesteet olivat pääasiassa betonisia �,5–3 
metriä korkeita rakenteita, jotka sijaitsivat �0–35 metrin päässä rakennuksista. Useimmissa pi-
hoissa myös itse tie näkyi rakenteiden yli tai sen päistä kiinteistöille. Joidenkin kiinteistöjen piha-
piiristä oli lisäksi suora näkyvyys uudelle ajoradalle tai silloille. Kaikki kiinteistöt sijaitsivat maa-
seutumaisessa ympäristössä, jonka maisemasta meluesteet erottuivat siihen soveltumattomina. 
Lisäksi meluesteet katkaisivat aiemman näkymän tiettyyn ilmansuuntaan tilasta riippuen. Usean 
tilan kohdalla myös aita oli niin lähellä asuinrakennusta, että se koettiin katselmuksessa suoras-
taan häiritseväksi. Kaikista tiloista lunastettiin aluetta tiealueeksi. Osalle tiloista oli jo aiemmin 
määrätty korvausta melun aiheuttamasta haitasta moottoriliikennetien rakentamisen yhteydes-
sä. Melun vähentymisen johdosta uuden ajoradan rakentamisen yhteydessä jo aiemmin melusta 
maksetut korvaukset vähennettiin nyttemmin määrätyistä maisemahaittakorvauksista.

Kuusikko 638-428-1-133:
Omakotikiinteistön kohdalla 35 metrin päässä asuinrakennuksesta oli meluaita (asuinraken-
nuksen ja tien välinen etäisyys oli 50 m). Tilan pihapiiriin näkyi itse meluaita, sekä lisäksi 
riista-aita ja tien liikenne, johtuen siitä, että pihapiiri oli tien tasoa korkeammalla. Toimituksen 
yhteydessä korvausta maisemahaitasta määrättiin �5 % (�5 000 €) kiinteistön arvosta, josta 
vähennettiin aikaisemmin melusta suoritettu korvaus. Maaoikeus alensi korvauksen 8 000 eu-
roon perustellen ratkaisuaan sillä, ettei moottoritie heikennä varastohallin arvoa, joka oli vielä 
toimituksessa laskettu kiinteistön korvattavaan arvoon.

Björktorp 638-435-1-65:
Omakotikiinteistöltä oli matkaa �,5 metriä korkeaan melukaiteeseen 35 metriä (asuinraken-
nuksen ja tien välinen etäisyys oli 50 m). Toisen ajoradan rakentamisen yhteydessä tie oli siirty-
nyt lähemmäksi pihapiiriä. Nyt meluaita ja tiellä kulkeva raskas liikenne näkyivät pihamaalle. 
Näiden seikkojen katsottiin heikentäneen tilan maisemakuvaa. Korvausta määrättiin toimituk-
sen yhteydessä 7 % kiinteistön arvosta eli yhteensä 5 000 €. Päätöksestä ei valitettu.
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Aivan rakennuksen takana ollut meluaita soveltui rakennukseen niin hyvin kuin vain 
meluaita voi rakennukseen sopia. Kiinteistön rannasta katsottuna näky oli huomattavasti loh-
duttomampi. Meluhaitta ei ollut aistinvaraisesti kovinkaan häiritsevä katselmuksen aikaan.

Ånäs 638-435-1-4:
Omakotikiinteistö sijaitsi joen rannalla. Sen 
lounaisosaan oli rakennettu meluvalli ja sen jat-
keeksi betoninen melukaide, josta oli matkaa �8 
metriä asuinrakennukseen (arvioitu etäisyys tien 
reunaan asuinrakennukselta oli 33 m). Kaide ja 
sen takana kulkevat raskaat ajoneuvot näkyivät 
esteettä pihalla. Tilan pohjoispuolelle oli joen 
ylittävää siltarakennetta muutettu ajoratojen li-
säämisen vuoksi, sekä rakennettu kokonaan uusi 
moottoritien ylittävä silta, joka näkyi hyvin asuinrakennuksen pihalle. Toimituksen yhteydessä 
korvausta maisemahaitasta määrättiin 25 % kiinteistön arvosta eli 3� 250 €, josta vähennettiin 
aiemmin melusta suoritettu korvaus 6 000 €. Maaoikeudessa korvausta maisemahaitasta alen-
nettiin, koska tienpitäjä oli rakentanut betonisen kaiteen eteen puuaidan, joka soveltui maise-
maan huomattavasti paremmin. Maaoikeus määräsi korvaukseksi maisemahaitasta 26 000 €, 
joka oli 20,8 % kiinteistön arvosta.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus kiinteistöllä Ånäs (7.8.2005):
Rakennuksen pihalta katsottaessa tie ei juurikaan näkynyt rakennuksen ympärillä rehottavan 
puuston vuoksi.

�



LIITE 2: TIETaPauksET 1�

Mansikkamaa 638-428-1-129: 
Omakotikiinteistön kohdalla �� metrin päässä asuinrakennuksesta oli 3 metriä korkea be-
toninen meluaita (asuinrakennuksen ja tien välinen etäisyys oli 28 m). Tie eikä myöskään 
liikenne näkynyt pihapiiriin paitsi rakennuksen itäpuolelta, jossa meluvalli oli matalampi. 
Toimituksen yhteydessä korvausta määrättiin maisemahaitasta �5 % kiinteistön arvosta eli yh-
teensä �2 600 €. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten päätöksen.

Esko 638-428-1-135:
Omakotikiinteistön kohdalle �4 metrin päähän asuinrakennuksesta oli rakennettu meluvalli ja 
sen päälle meluaita siten, että aita oli noin 5 metriä korkeammalla kuin piha-alue. Uusi ajorata 
oli rakennettu muista tiloista poiketen vanhan ajoradan taakse ja näin ollen tiealue oli siirtynyt 
vain hieman lähemmäksi. Maaoikeus katsoi, ettei korvattavaa haittaa ole hankkeen johdosta ai-
heutunut ja vapautti tiehallinnon korvausvastuusta. Toimitusmiehet olisivat määränneet tilalle 
korvausta �0 % kiinteistön arvosta.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Tässä toimituksessa hyvin lähelle (alle 35 metrin päähän) asuinrakennuksia tulleiden 
massiivisten meluesterakennelmien katsottiin alentavan kiinteistöjen arvoja keskimäärin 
�0–20 %. Haitan katsottiin olevan suurempi, mikäli rakennelmien lomasta näkyi lisäksi 
liikenne.

yleistietoimitus	(TN:o	2000-684355),	jossa	oli	kysymys	valtatien	2	parantami-
sesta	 Porin	 kaupungissa	 vuonna	 2004.	Toimituksesta	 ei	 valitettu	 käsitellyiltä	
osin	maaoikeuteen.

Hankkeessa valtatiestä tehtiin nelikaistainen. Samalla tiehen rakennettiin ramppeja yms. 
Maisemaimmissioiden osalta toimituspöytäkirjassa todettiin, että valtatie oli siirtynyt eräiden ti-
lojen kohdalla huomattavasti lähemmäksi piha-alueita ja asuinrakennuksia. Lunastustoimikunta 
katsoi, että em. seikoilla oli huomattava merkitys kiinteistöjen arvoon.

Sorva 609-415-1-2018:
Kyseessä oli omakotikiinteistö (osoitettu karttakuvassa 
�0). Aikaisemmin valtatie oli ollut noin �50 metrin etäi-
syydellä asuinrakennuksesta suojapuuston takana. Nyt 
lähin ramppi oli noin 50 metrin päässä. Tontin rajalle oli 
rakennettu lisäksi meluaita. Liikenne Honkaluodon sil-
lalta näkyi piha-alueelle. Kiinteistön osalta todettiin (kat-
selmuksen kuuloarvion perusteella), että melutaso ylit-
tää lievästi haittakynnyksen (mittaustulosten perusteella 
haittakynnys ei ylittynyt). Korvausta kiinteistön arvon 
alentumisesta määrättiin �0 % eli �0 000 €.
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Koivurinne 609-415-1-1996 ja Harjumäki 609-415-1-1569:
Omakotikiinteistöt olivat asuinkäytössä ja sijaitsivat em. Sorvan tilan vieressä sen eteläpuolella. 
Olosuhteet olivat tiloille lähes vastaavat kuin Sorvan tilan tapauksessa. Melutason kohdalta 
kuitenkin todettiin, ettei se ylitä haittakynnystä, sekä liikenteen osalta, ettei sen voi katsoa 
näkyvän piha-alueelle. Korvausta määrättiin molemmille tiloille 7 % kiinteistön arvosta eli 
7 000 € ja 6 400 €.

yleistietoimitus	(TN:o	2000-684356),	jossa	kysymys	oli	valtatien	2	parantami-
sesta	nelikaistatieksi	ulvilan	kaupungissa	vuonna	2004.	Toimituksesta	ei	vali-
tettu.

Toimituksen yhteydessä lähes kaikkien tilojen omistajat pitivät rakennettua meluestettä ruma-
na. Myös meluesterakennelman toimivuutta epäiltiin, sillä kuulonvaraisesti Vainiolan kylän 
omakotikiinteistöjen asukkaat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta arvelivat melutason 
hieman nousseen. Myös tärinästä valitettiin. Kaikkien omakotikiinteistöjen kohdalla tie oli 
lähentynyt arviolta noin 30 metriä (kirjoittajan oma arvio karttamittauksen perusteella) siten, 
että uudessa tilanteessa meluesteet olivat tonttien rajoilla. Toimituspöytäkirjan kohdassa maise-
maimmissio todetaan, että tienpitäjä oli esittänyt Vainiolan omakotikiinteistöille korvattavaksi 
3 000 € per kiinteistö johtuen meluaidan aiheuttamasta maisemahaitasta ja tien pientareen 
hoitamisesta. Meluaidan takainen piennar, vaikka se olikin tiealuetta, liittyi saumattomasti 
tontin piha-alueeseen. Toimikunta piti kohtuullisena tienpitäjän esittämää korvausta. Jokainen 
kiinteistön omistaja saattoi parhaaksi katsomallaan tavalla käyttää korvauksen pientareen kun-
nostamiseen, istutuksiin tai muuhun vastaavaan. Tähän (vahingon-) korvaukseen sisältyi siis 
meluaidan aiheuttama maisemahaitta.

Tien aiheuttamasta tärinästä todettiin, että kun lisäksi otetaan huomioon tärinän voi-
makkuus ja sen mahdollinen lievä kasvu sekä kiinteistöjen arvoon vaikuttavat subjektiiviset 
tekijät, lunastustoimikunta katsoo kohtuulliseksi korvata kiinteistöjen arvon alentumisesta 
Vainiolassa kaikkien kiinteistöjen osalta 3 000 €. Irjalan tilan osalta lunastustoimikunta katsoi, 
että ennen hyvin suojaisa pihapiiri oli muuttanut luonnettaan muista kiinteistöistä poikkeavas-
ti. Arvonalennukseksi  sen kohdalla arvioitiin kokonaisuudessaan 5 %.

Irjala 886-401-5-49:
Omakotikiinteistön (osoitettu karttakuvassa ��) omista-
ja totesi, että kevyenliikenteen väylä oli lähes piha-alueel-
la, jonka lisäksi sillalta oli suora näkyvyys piha-alueelle. 
Viitaten yleisperusteluihin lunastustoimikunta katsoi 
kiinteistön kokonaisarvon alennukseksi 5 % eli 5 000 €.

Lisäksi �6 muun Vainiolassa olevan omakotikiin-
teistön osalta haitat korvattiin yleisperusteluiden mu-
kaan. Omakotikiinteistöt näkyvät karttakuvassa valtatien 
vieressä yhdessä rivissä Irjalan tilasta kaakkoon päin.
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yleistietoimitus	 (TN:o	2000-685456),	 jossa	kysymys	oli	Kirkkokosken	paikal-
listien	18538	parantamisesta	Kestilän	kunnassa	vuonna	2002.	Toimitusmiesten	
ratkaisusta	ei	valitettu.

Sillankorva 247-401-12-15:
Omakotikiinteistö (osoitettu karttakuvassa �2) 
jäi sillan varjoon, kun Siikajoen ylittävä silta ra-
kennettiin �–�,5 metriä aikaisempaa siltaa kor-
keammalle. Tien uusi tasausviiva rakennuksen 
kohdalla oli noussut alakerran ikkunoiden tasolle 
noin kymmenen metrin päähän rakennukses-
ta, mistä aiheutui viihtyisyyden vähenemistä. 
Toimitusmiehet määräsivät korvattavaksi 5 % 
kiinteistön arvosta eli yhteensä 2 000 €. Tapausta 
voi verrata toimitukseen TN:o �999-662229, joka oli hyvin vastaavanlainen. Viimeksi maini-
tussa tapauksessa tosin haittaa katsottiin aiheutuvan näkymän katkeamisesta, eikä siitä, että kor-
keammalla tasolla olevalta tieltä avautuisi näkymä sisälle rakennukseen. Päätöksestä voitaneen 
olettaa, että tilan Sillankorva jokinäkymä sillan suuntaan oli ”poikki” jo entuudestaan.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus kiinteistöllä Sillankorva (5.8.2005):
Heti ensimmäisenä paikalle saapuessa huomasi, että sillan viereen jäänyt rakennus oli vanha ja 
ränsistynyt, sekä todennäköisesti asumaton. Arvoa rakennuksella ei ollut nimeksikään. Tontti 
oli sen sijaan aivan käyttökelpoinen joenvarsitontti, jolle voisi hyvin kuvitella rakennettavan 
tulevaisuudessa. Koska uudessa tilanteessa myös rakennuksen voinee sijoittaa pois tien välit-
tömästä läheisyydestä, ei haittaa tontin arvolle voi katsoa aiheutuvan muusta kuin rumasta 
sillasta, joka ei sopinut ympäröivään maisemaan laisinkaan. On tietysti voinut käydä niin, että 
rakennus on jäänyt käyttämättömäksi juuri hankkeen johdosta. Tähän aavistukseen ei kuiten-
kaan saa vahvistusta toimituspöytäkirjoista.
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yleistietoimitus	(TN:o	2000-689978),	jossa	oli	kyse	valtatien	4	parantamisesta	
Limingan	kunnassa	vuonna	2003.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Isoraita 425-402-6-75:
Omakotikiinteistö jäi Tyrnävänjoen sillan var-
joon, kun paikallistien siirto- ja parannustöiden 
yhteydessä tien tasausviivaa korotettiin huo-
mattavasti pihan tasoa korkeammalle. Samalla 
itse tie siirtyi aivan asuinrakennuksen viereen. 
Lunastustoimikunta arvioi arvon alentumisen 
yhteisvaikutukseksi (melu ja maiseman mene-
tys) �5 % eli yhteensä 26 000 €. Muiden lu-
nastuskohteiden yhteydessä � dB:n melutason 
noususta määrättiin korvausta � %/dB. Melutaso oli noussut 55 dB:stä 67 dB:iin. Tapausta 
voi verrata toimituksiin TN:o �999-662229 ja TN:o 2000-685456.

yleistietoimitus	 (TN:o	 2000-693619),	 joka	 koski	 valtatien	 5	 rakentamista	
Kuopion	kaupungissa	vuonna	2002.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Lehtola 297-435-1-19:
Omakotikiinteistön pihapiiristä avautui es-
teetön näkymä valtatielle, joka sijaitsi yli 300 
metrin päässä rakennuksesta. Ennen tien raken-
tamista kiinteistö oli sijainnut toimituspöytäkir-
jan mukaan ”maaseudun rauhassa”. Hankkeen 
yhteydessä myös melutaso oli kohonnut 4,6 dB, 
jolloin uudeksi mitatuksi melutasoksi saatiin 
5�,7 dB. Tiestä aiheutuvia immissiohaittoja 
korvattiin yhteensä 4 % kiinteistön arvosta eli 
yhteensä 6 000 €. Muiden korvauskohteiden yhteydessä melun kohoamisen katsottiin alenta-
van kiinteistön arvoa keskimäärin puoli prosenttia per desibeli aina 55 dB:iin saakka. Muihin 
samassa toimituksessa oleviin meluhaitasta määrättyihin korvauksiin vedoten voitaneen olettaa, 
että esteettömän kaukonäkymän valtatielle katsottiin korottavan kokonaiskorvauksen määrää 
40 %:lla eli 2 550 €. Vastaavanlainen tapaus oli myös toimituksessa (TN:o 2000-693630), 
joka koski myös valtatien 5 rakentamista. Tilan Juusola (�0-7) omistaja vaati korvausta siitä, 
että noin 400 metrin päässä suhteellisen avonaisessa maisemassa näkyi varsinkin iltaisin häirit-
seviä autojen valoja. Korvausta häiritsevistä valoista ei kuitenkaan määrätty.

yleistietoimitus	(TN:o	2001-831317),	jossa	kysymys	oli	maantien	2092	paran-
tamisesta	Rauman	kaupungissa	vuonna	2004.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Vilpola 684-415-1-20:
Tiejärjestelyiden vuoksi uusi yhdystie maantielle oli rakennettu noin 40 metrin päähän asuin-
rakennuksesta. Jo aikaisemmassa tilanteessa omakotikiinteistön vierestä kulki vanha paikallistie 
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alle 20 metrin etäisyydellä. Immissiohaittaa hankkeen johdosta ei katsottu aiheutuvan, sillä 
uuden tiejärjestelyn johdosta liikenne oli suurimmaksi osaksi siirtynyt uudelle kaukaisemmalle 
tielle.

Pirkkola 684-415-1-78:
Uusi maantie oli rakennettu noin 30 metrin päähän 
asuinrakennuksesta (vanhan tien etäisyys oli ollut noin 
70 metriä). Tien ja asuinrakennuksen (osoitettu kart-
takuvassa �5) väliin oltiin rakennettu maanomistajan 
pyynnöstä suojapenger, joka katkaisi näkymän pohjoi-
seen ja itään. Korvausta määrättiin maiseman menetyk-
sestä harkinnanvaraisesti arvioiden � 600 €. Ratkaisussa 
todettiin, että maisema oli ollut aiemmassakin tilanteessa 
rajoittunut tiheän suojapuuston takia.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus Pirkkolan kiinteistöllä (1.8.2005):
Heti pihamaalle tultaessa saattoi huomata erittäin hyvin hoidetun pihapiirin. Tiehankkeen 
yhteydessä rakennettu meluvalli katkaisi siistin pihapiirin talon takaseinämää hipoen. Myös 
itse tie näkyi pihamaalle. Entinen tie oli sen sijaan metsän ja rinteen takana näkymättömissä. 
Liikenne tiellä oli yllättävän vilkasta ottaen huomioon tien suuruuden. Autot ohittivat pihan 
useita kertoja minuutissa. Omakotikiinteistön asukas koki tien erittäin häiritseväksi. Myös mi-
nun mielestä tie ja varsinkin meluvalli olivat häiritseviä ja muutoin kovin kaunista maisemaa ja 
pihapiiriä pilaavia. Oheinen valokuva on otettu pihan autopaikalta.
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Kaittealho 684-415-1-87:
Uusi maantie oli rakennettu noin 40 metrin päähän asuinrakennuksesta (vanhan tien etäisyys 
oli ollut noin 70 metriä). Tien ja asuinrakennuksen väliin oli rakennettu maanomistajan pyyn-
nöstä suojapenger, joka katkaisi näkymän pohjoiseen ja itään. Korvausta määrättiin maiseman 
menetyksestä harkinnanvaraisesti arvioiden � 600 €.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Toimituspöytäkirjan korvausosiossa korostettiin, että nimenomaan maanomistaja halusi meluvallin 
rakentamista. Pohdittavaksi jääkin, soviteltiinko korvausmäärää tämän vuoksi. Vaikuttaako korva-
uksen suuruuteen se, kuka meluvallin rakentamista uuden tien rakentamisen yhteydessä haluaa?

yleistietoimitus	(TN:o	2002-850565),	jossa	kysymys	oli	valtatien	9	parantami-
sesta	mouhijärven	kunnassa	vuonna	2004.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Ojansivu 493-405-1-27:
Haittaa aiheutui puutarha- ja piha-alueen huomatta-
vasta menetyksestä tiealueeksi. Yksityistie oli siirtynyt 
kulkemaan aivan rakennuksen (osoitettu karttakuvas-
sa �6) viereen lähimmillään noin 5–�0 metrin päähän 
asuinrakennuksen seinästä. Melutason katsottiin nous-
seen hankkeen johdosta 4 dB. Tiestä aiheutuvista melu- 
ja maisemaimmissioista määrättiin korvausta yhteensä 
7 500 €, joka oli �5 % kiinteistön arvosta. 

yleistietoimitus	(TN:o	2003-877133),	 jossa	oli	kysymys	pyörätien	rakentami-
sesta	maantielle	962	Kemijärven	kaupungissa	vuonna	2004.	Toimituksesta	vali-
tettiin	maaoikeuteen	(Rovaniemen	Käo,	5.10.2004,	03/2873).

Eilala 320-412-6-4:
Tietä levennettiin rakennettavan pyörätien takia noin 
kaksi metriä asuinrakennukseen (osoitettu karttakuvas-
sa �7) päin korottaen samalla tien tasausta noin metrin 
verran. Myös suojaavaa puustoa jouduttiin poistamaan 
asuinrakennuksen tien puoleiselta reunalta, jolloin met-
säinen näkymä muuttui pyörätien reunaksi. Uuden jär-
jestelyn takia pyörätieltä noin �2 metrin päästä avautui 
nyt suora näkymä Eilalan omakotikiinteistön olohuo-
neeseen. Kiinteistön omistaja vaati korvausta kiinteis-
tön arvon alenemisesta, mutta toimitusmiehet totesivat 
vahingon olevan korjattavissa aidalla ja istutuksin. Sen 
vuoksi maisemahaitasta määrättiin korvaus kustannusar-
voperusteisesti sen mukaan mitä aidan ja tiheän kuusi-istutusten arvioitiin maksavan. Näin 
ollen Eilalan omistajalle korvattiin 2 000 €. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun. 

1�

1�



LIITE 2: TIETaPauksET 21

Lomakiinteistölle 902�:� (näkyy karttakuvassa �7 kuvan alareunassa) tilanne oli vastaa-
vanlainen muuten paitsi, että kyseessä oli vuokrakäytössä oleva lomakiinteistö. Omistajalle 
korvattiin 4 200 € vastaavin perusteluin. Meluhaittaa ei pyörätien takia katsottu kummalle-
kaan tilalle voivan aiheutua.

yleistietoimitus	(TN:o	4011-115220),	jossa	kysymys	oli	meluaidan	rakentami-
sesta	Espoossa	vuonna	1999.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Monien tilojen osalta esitettiin korvausvaatimus siitä maisemahaitasta, jonka meluesteraken-
nelma kiinteistölle aiheutti. Maanomistajien vaatimuksia perusteltiin mm. maiseman muutok-
sella ja katkeamisella, jotka olivat aiheutuneet itse rakennelmasta, suojapuuston poistamisesta 
tai pyörätien siirtymisestä lähemmäksi asuinrakennuksia. Toimitusmiehet katsoivat yhtä ta-
pausta lukuun ottamatta, että melun vähenemisestä johtuva arvonnousu ja maisemahaitoista 
aiheutuva arvonlasku kumoavat toisensa.

Korpi 49-405-1-104X:
Tilan osalta toimitusmiehet katsoivat haittojen ylittävän hyödyt, koska asuinrakennus sijaitsi 
meluaidan välittömässä läheisyydessä. Meluaita katkaisi kauniin näkymän Laajalahden suun-
taan, kun muiden kiinteistöjen kohdalla näkymä meluaidan yli lahdelle säilyi. Maiseman kat-
keamisesta ja muuttumisesta toimitusmiehet määräsivät korvaukseksi maisemaa dominoivasta 
meluaidasta karkeasti arvioiden 20 000 markkaa.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Tapauksen perusteella voidaan päätellä lähtökohtaisesti, että jo olemassa olevalle tielle raken-
nettavaa meluesterakennelmaa ei tule korvata sen tuoman hyödyn vuoksi (ks. YlTieL 67 §). 
Poikkeuksena voitaneen pitää tapausta, jossa rakennelma selkeästi katkaisee näkymän johonkin 
esteettisesti erityisen arvokkaaseen kohteeseen eli tapausta jolloin kiinteistön arvoa alentava 
vaikutus on selkeästi suurempi kuin saatu hyöty.

Tapausta voi verrata Itä-Suomen maaoikeuden I jaoston (6.4.�998 97/�00) ratkaisuun, jossa 
valtatien 6 parantamisen yhteydessä rakennettiin ilmeisesti hieman tehoton meluvalli. Kiinteistön 
omistaja vaati korvausta meluvallista johtuvasta kiinteistön arvon alenemisesta 50 000 mk (omis-
tajan mielestä valli oli ruma ja vaati maisemointia). MO totesi vaatimukseen, että ottaen huomi-
oon meluvallin tuomat hyödyt, ei arvon alentumista kiinteistölle ole aiheutunut.

yleistietoimitus	 (TN:o	 4021-120963),	 jossa	 oli	 kysymys	 moottoritien	 rakenta-
misesta	Kaarinassa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	(Etelä-
Suomen	mo,	II	jaosto,	10.11.1999,	T	98/80).	KKo	ei	myöntänyt	valituslupaa.

Sirkkala 202-408-13-3:
Omakotikiinteistöllä ollut asuinrakennus sijaitsi vain 23 metrin päässä moottoritien reunasta ja 
sen voitiin katsoa olevan tien välittömässä läheisyydessä. Ajorata rakennuksen kohdalta itään nä-
kyi lähes kokonaan ja siitä länteenpäin ollut maavalli suojasi piha-aluetta vain osaksi. Ikkunoiden 
tasolta ei suojaavaa vaikutusta enää ollut. Pihamaalla oli vain männyn runkoja, joista ei ollut apua 
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immissioiden vähentämiseen. Toimituksen yhteydessä katsottiin, että kiinteistöön kohdistuva 
haitta on niin huomattava, että tontin arvo hankkeen jälkeen vastaa ainoastaan raakamaan arvoa 
ja, että asuinrakennukselle jää vain käyttöarvoa. Tontilla olevaan talousrakennukseen hankkeen 
ei katsottu vaikuttavan. Tienpitäjä vaati maaoikeudessa usean kiinteistön osalta korvausmäärän 
alentamista sillä perusteella, että kiinteistöt sijaitsivat kaavassa teollisuusalueeksi varatulla alueella. 
Maaoikeuden mielestä kuitenkaan pelkkä kaavamerkintä ei riitä osoittamaan hanketta edeltävää 
immissiotilannetta. Tienpitäjän maaoikeudessa esittämän vaatimuksen mukaan vain meluhait-
ta (60 dB) olisi pitänyt korvata �0 000 markalla, joka olisi vastannut 5 % kiinteistön arvosta. 
Maaoikeus yhtyi kuitenkin toimitusmiesten ratkaisuun, jonka mukaan asuinrakennuksen arvos-
ta korvattiin 70 % ja tontin arvosta tonttimaan ja raakamaan erotus.

Vesala 202-408-13-4:
Omakotikiinteistöllä olleen asuinrakennuksen etäisyys moottoritien reunaan oli noin �80 metriä. 
Toimituksen yhteydessä immissiohaittaa katsottiin aiheutuvan ainoastaan korkeasta melutasosta, 
johon vaikutti kiinteistöltä kaakkoon sijaitseva muuta maisemaa korkeammalla oleva risteyssilta. 
Melun perusteella korvausta määrättiin 5 % kiinteistön arvosta. Maaoikeudessa haittaa katsottiin 
aiheutuvan myös siitä, että moottoritie näkyi noin 50 metrin matkalta tilan pihamaalta ja sisältä 
asuinrakennuksesta. Suhteellinen kokonaiskorvaus korotettiin 6 %, mutta koska talousraken-
nukselle ei katsottu aiheutuvan haittaa, pysyi absoluuttinen korvausmäärä samana.

Toimela 202-446-5-0:
Omakotikiinteistön etelään viettävään pelto- ja sen takana olevaan teollisuusmaisemaan oli tullut 
hankkeen yhteydessä tiemaisema ramppeineen ja siltoineen. Sen kummemmin toimitusmiehet kuin 
maaoikeuskaan eivät katsoneet maisemamuutosta korvattavaksi. Tien etäisyys oli vain 80 metriä.

Koskela 202-442-1-34:
Moottoritien pohjoispuolella sijaitsevalla omakotikiinteistöllä oli hoidettu tontti ja vanha oma-
kotitalo. Rakennuksen etäisyys oli noin 70 metriä moottoritien keskilinjasta eli noin 45 metriä 
tien reunasta. Tienäkymän laajuus oli yli �20 astetta, eikä kiinteistöllä katsottu olevan mahdol-
lisuutta suojautua tiestä aiheutuvilta haitoilta. Korvattavaksi määrättiin samoin kuin Sirkkalan 
tilan osalta tonttimaan ja raakamaan erotus, sekä 70 % asuinrakennuksen arvosta.

Pellonpää 202-408-3-33:
Omakotikiinteistö sijaitsi moottoritien eteläpuolella noin �00 metrin päässä tien reunasta. Tien 
ja asuinrakennuksen välissä oli harvaa puustoa ja idästä päin tulevien autojen valot näkyivät 
häiritsevästi sisälle taloon. Tila oli sijainnut ennen hanketta rauhallisessa ja maaseutumaisessa 
ympäristössä. Uudessa tilanteessa lähes joka puolelle kiinteistöä oli tullut teitä ja ylikulkusilto-
ja, joiden johdosta maalaismaisema oli vaihtunut tilaa ympäröivään tiemaisemaan. Maiseman 
menetyksen katsottiin aiheuttavan kiinteistön arvon alenemista 3 %.

Eijala 202-424-1-59:
Omakotikiinteistö sijaitsi ennen tiehanketta varsin rauhallisella alueella. Uusi moottoritie kulki nyt 
lähimmillään 80 metrin päässä asuinrakennuksesta, joka ei ollut miltään suunnalta suojassa mootto-
ritieltä. Melun perusteella korvausta määrättiin �2 % tontin ja asuinrakennuksen yhteisestä arvosta. 
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Lisäksi korvausta määrättiin 5 % muusta kiinteistön arvon alenemasta. Muuta kiinteistön arvonme-
netystä katsottiin vähentävän alueen tuleva, ilmeisesti pikainenkin käyttö teollisuuteen.

Toivola 202-408-7-0:
Tilan asuinrakennus sijaitsi moottoritien pohjoispuolella sen välittömässä läheisyydessä noin 60 
metrin päässä tien keskilinjasta eli arviolta 35 metrin päässä tien reunasta. Asuinrakennuksen 
katsottiin olevan niin häiriintynyt avonaisessa maisemassa olevan moottoritien takia, että se 
tuli korvata kokonaisuudessaan. Tontin arvosta korvattiin tonttimaan ja raakamaan erotus. 
Tienpitäjän esittämä melusta aiheutuva korvausmäärä olisi ollut �� %.

Tammipelto 202-434-1-4:
Kiinteistön tonttialue todettiin maaoikeuden katselmuk-
sessa harvinaisen kauniiksi. Omakotikiinteistön (osoitettu 
nuolella karttakuvassa) ja tien välissä oli avonaista peltoa, 
jolla kasvoi viisi tammea. Maaoikeus katsoi, että tila oli si-
jainnut aikaisemmin maaseutumaisessa ja rauhallisessa ym-
päristössä. Uudessa tilanteessa moottoritie kulki �50 metrin 
päässä asuinrakennuksesta. Tienäkymän laajuus etelään kat-
sottaessa oli �20–�30 astetta. Tienpitäjän vaatimuksen mu-
kaan korvaustasoa tilan osalta oli alennettava, koska alue oli 
yleiskaavassa osoitettu teollisuusalueeksi. Toimitusmiesten 
ja maaoikeuden ratkaisun perusteella pelkästään kaavamerkintä ei kuitenkaan riitä osoittamaan 
aikaisempaa immissiotilannetta. Korvausta määrättiin melun lisäksi 2 % (9 000 mk) kiinteis-
tön arvon alenemisesta, joka johtui peltomaiseman muuttumisesta häiritseväksi tiemaisemaksi. 
Kokonaiskorvaus tien aiheuttamasta kiinteistön arvon alentumisesta oli 5 % eli 22 500 mk.

 Juhana Hiirosen suorittama katselmus kiinteistöllä Tammipelto (1.8.2005):
Moottoritieltä liittymille tultaessa omakotikiinteistö näytti moottoritien varteen unohtuneelta 
rakennukselta. Pihalle ajettaessa huomasi kuitenkin, että pihamaata hoidettiin ja talossa asuttiin. 
Melu ei ollut liikenteen vähäisyydestä johtuen erityisen häiritsevää, vaikkei tien ja omakotikiin-
teistön välissä ollutkaan meluesteitä. Kiinteistön pihapiiri avautui tien suuntaan. Sekä kaakkoon 
että lounaaseen katsottaessa maisemaa hallitsivat moottoritien liittymät siltoineen. Liittymien 
siltojen välissä tie näkyi avoimesti maalaismaisemassa arviolta hieman alle kilometrin matkalta. 
Alla oleva valokuva on otettu katselmuksen yhteydessä kiinteistön oleskelupihalta.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Toimituksen yhteydessä monelle tilalle määrättiin korvausta sekä aineellisesta (melu, pöly yms.) 
että aineettomasta immissiosta (maisema yms.). Meluhaitasta korvaukset määrättiin Halomon 
(�992) tutkimuksen perusteella ja maisemahaitasta harkinnanvaraisesti. Sekä tienpitäjä että 
useat maanomistajat valittivat toimitusmiesten ratkaisusta maaoikeuteen. Maaoikeudessa 
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maisemahaitan arviointia perusteltiin kiinteistön aikaisemmalla rauhallisuudella, tienäkymän 
laajuudella ja sen esteettisellä vaikutuksella, sekä mahdollisilla suojilla tieimmissioita vas-
taan. Korvauksia maisemahaitasta ei määrätty, jos pihapiiristä ei ollut suoraa näkymää tiel-
le. Asuinrakennusten ollessa tien välittömässä läheisyydessä, niille katsottiin jäävän enää vain 
vähäistä käyttöarvoa. Tonttimaat tien välittömässä läheisyydessä arvioitiin uudessa tilanteessa 
raakamaan arvoon.

Kaiken kaikkiaan tapaus on hyvin mielenkiintoinen, sillä ratkaisusta huomaa korvaus-
määrien suuren hajonnan. Etäisyys ja moottoritien melu voivat olla hyvinkin samaa luokkaa 
eri tapauksissa, joissa korvausmäärät vaihtelevat 5 ja 70 %:n välillä. 

yleistietoimitus	(TN:o	4032-209554),	jossa	oli	kysymys	maantien	312	paranta-
misesta	Nastolan	kunnassa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitettiin	maaoikeu-
teen	 (Etelä-Suomen	 mo,	 16.8.2000,	 99/060).	 KKo	 ei	 myöntänyt	 valituslupaa	
ratkaisuun.

Ersta 532-411-6-542:
Kyseessä oli kartanomainen asuinrakennus. Kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi otettiin 
tiealuetta 5–8 metrin levyinen kaistale kartanon pihapiiristä. Tuolta alueelta poistettiin 3–5 
metriä korkeaa kuusiaitaa noin �00 metrin matkalta ja likimain �0 metriä korkeaa kuusiaitaa 
noin 30 metrin matkalta. Kartanon omistaja vaati toimituksessa korvausta näkösuojan mene-
tyksestä sekä melu- ja pölyhaitasta �00 000 mk. Toimitusmiehet hylkäsivät vaatimuksen, koska 
pyörätiestä ei voi aiheutua korvattavia menetyksiä melun lisääntymisen tms. perusteella. Omistaja 
uusi vaatimuksensa maaoikeudessa, jossa todettiin, että kuusiaidan poistamisesta aiheutuu 
noin viiden vuoden (uusi kuusiaita oli istutettu pyörätien viereen) ajan lievää meluhaittaa ja 
näkösuojan menetystä. Maaoikeus määräsi harkinnanvaraisesti haittakorvaukseksi 5 000 mk. 
Tapausta voi verrata esimerkiksi toimitukseen TN:o 2003-877�33, jossa katsottiin, ettei melu-
haittaa voi aiheutua pyörätiestä johtuen. Muissakaan tutkimissani tapauksissa ei ole määrätty 
korvauksia pyörätiestä johtuvasta meluhaitasta.

yleistietoimitus	(TN:o	4033-314544),	jossa	oli	kysymys	valtatien	3	rakentami-
sesta	moottoritieksi	Viialan	ja	Valkeakosken	alueella	vuonna	2001.	Toimituksesta	
valitettiin	maaoikeuteen	(Hämeenlinnan	Käo,	7.	osasto,	21.12.2004,	03/508).

Maisemahaittaa aiheutti tapauksessa useimpien kiinteistöjen kohdalla rakennettu Konhon sil-
ta, joka muutti alueen maisemakuvaa merkittävästi. Hankkeen immissiovaikutuksista todettiin 
toimituspöytäkirjassa, että melutaso on vain yksi tekijä kiinteistön arvon mahdollisessa muut-
tumisessa. Pöytäkirjan yleisperusteluissa todettiin lisäksi, että moottoritien ja siihen liittyvien 
yksityisteiden sekä sillan rakentaminen on muuttanut joidenkin kiinteistöjen lähimaisemaa ja 
vaikuttanut näin niiden arvoon. Kysymys oli toimitusinsinöörien mukaan viime kädessä siitä, 
missä määrin immissio alentaa kiinteistön arvoa. Toimituksessa määrättiin useita kymmeniä 
meluhaittakorvauksia. Toimituksessa myös hylättiin noin kymmenen maisemahaittavaatimus-
ta useimmiten joko sen vuoksi, ettei haittalähde ollut lähimaisemassa tai siksi, että aikaisempi 
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maisema oli jo ”ihmisen muokkaama”. Alla on tilakohtainen referointi niiden kiinteistöjen 
osalta, joiden korvauksissa puututtiin maisemallisiin vaikutuksiin.

Saarikko 928-424-4-146:
Toimituksen yhteydessä tilalle ei määrätty korvausta tiestä aiheutuvista immissiohaitoista, 
koska tilaa ei toimitusmiesten mukaan voinut käyttää rantapalstana. Maaoikeudessa tilanne 
muuttui, koska selvisi, että poikkeusluvan saaminen oli estynyt vain väliaikaisesti juuri kysei-
sen siltahankkeen takia. Maaoikeuden katselmuksen aikaan poikkeuslupa oli saatu ja raken-
taminen aloitettu. Korvaukset tuli silti tietenkin perustaa rakentamattomaan rantapalstaan. 
Katselmuksessa todettiin, että ranta oli huono. Rakennuspaikan sekä järven ja sen yli moot-
toritielle kantaman näkymän välissä ei ollut suojapuustoa ja näin ollen moottoritie näkyi pit-
kältä matkalta noin 600 metrin etäisyydellä rakennuspaikalta avautuvassa pääilmansuunnassa. 
Maaoikeus kertasi suojatun etupiirin käsitystä ja korosti sitä, että yhtä lailla, kun kaukomaise-
maa ei pidetä suojattuun etupiiriin kuuluvana, ei kaukaa kantautuva melukaan (tilan meluar-
vio oli hieman yli 45 dB) ole yhtä häiritsevää ja siten korvattavaa. Yleisperusteluissa selostettiin 
meluhaitan korvausperusteet, joiden mukaan raja-arvona pidettiin 45 dB ja korvausta määrä-
tään ensimmäisen viiden dB:n osalta � % kiinteistön arvosta jokaista desibeliä kohti, seuraa-
van viiden osalta �,5 % ja sen jälkeen 2%. Maaoikeus määräsi korvattavaksi 5 % kiinteistön 
arvosta. Melunhaitan korvaus oli laskentaohjeita suurempi ilmeisesti sen vuoksi, että kyseessä 
oli rakentamaton rakennuspaikka.

Marjatanmaa 928-424-13-0:
Toimituksen yhteydessä rakennuspaikan immissiohaittakorvaukset evättiin samoin perustein 
kuin vieressä sijainneen Saarikon rakennuspaikan kohdalta. Rakennuspaikkoja oli maaoikeu-
den mielestä muutenkin pidettävä hyvin samankaltaisina, joten korvausmäärien tuli olla yhte-
näiset. Maaoikeus määräsi korvattavaksi 5 % kiinteistön arvosta em. perustein.

Talasmäki 908-429-1-97:
Tilaa rasitti jo ennestään sen välittömässä läheisyydessä ol-
leet vanhat rauta- ja maantiesillat, sekä Konhon Vuolteen 
vilkas laivaliikenne. Uusi silta näkyi ja kuului hyvin tilal-
ta katsottuna oikealta yläviistosta noin 400 metrin pääs-
tä rannasta. Korvausta määrättiin sekä toimituksessa että 
maaoikeudessa moottoritien tuomasta meluhaitasta, mutta 
tilan entisestä sijainnista johtuen maisemahaitta jätettiin 
korvaamatta.

Rantamaa 908-429-1-164:
Tila oli jäänyt hankkeen yhteydessä aivan Konhon sillan 
kupeeseen. Ilta-aurinko ei enää paistanut tilalle ja puolet 
rantaviivastakin oli rakennuskiellossa. Maanomistajan mielestä tila oli menettänyt lomara-
kennuspaikan arvonsa ja olisi korvauksia määrättäessä katsottava nyt ainoastaan metsämaan 
arvoiseksi. Toimitusmiesten katselmuksessa todettiin, että silta oli aivan tontin edessä, ylhääl-
lä. Korvausta toimituksessa määrättiin 50 % rakennuspaikan arvosta, johon sisältyi siis melu-
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haittakorvaus (�7 %) ja maisemahaittakorvaus (33 %). Yhteensä korvausmäärä oli 20 000 €. 
Maaoikeus vahvisti toimitusmiesten päätöksen.

Seppänen 908-429-1-162:
Tila koostui kahdesta palstasta, joista toinen (rakentamaton rantapalsta) sijaitsi edellä käsitellyn 
Rantamaan tilan vieressä sillalta poispäin ja toinen Rantamaan tilan takana. Palstat arvioitiin 
erillisinä tapauksina. Rantamaan tilan takana sijainneelta palstalta oli matkaa moottoritielle 
rakennuksen kohdalta katsottuna noin �00 metriä. Puustoa oli hakattu tilan ja moottoritien 
välistä, mutta koska moottoritie sijaitsi sen verran alempana, ei se näkynyt rakennuksen pihal-
le. Korvausta toimituksessa määrättiin yhteensä �5 % lomakiinteistön arvosta, josta meluhai-
tan osuus oli �0 %. Vaikkakaan palstalta ei ollut suoraa näköyhteyttä moottoritielle, katsottiin 
sen menettäneen sillä olleen kauniin ja rauhallisen paikan arvonsa. Vajaan �00 metrin päässä 
sillasta olevan rantapalstan osalta todettiin, että se on menettänyt merkittävästi maisemallista 
arvoaan. Korvausta määrättiin yhteensä 40 % kiinteistön arvon alentumisesta, johon sisältyi 
siis meluhaittakorvaus (�7 %) ja maisemahaittakorvaus (23 %). Maaoikeus pysytti toimitus-
miesten ratkaisun.

Mäntylä 908-429-1-2:
Melumittausten mukaan melutaso kiinteistöllä oli 54 dB. Kyseessä oli omakotikiinteistö, mut-
ta ottaen huomioon kiinteistön sijainnin  korvauskynnyksenä oli toimitusmiesten mukaan pi-
dettävä 45 dB:n tasoa jolloin  laskennalliseksi arvon alennukseksi saatiin 7 %. Toimitusmiehet 
arvioivat kiinteistön kokonaisarvoksi noin 20 000 € ja kokonaisarvon  alennukseksi �5 %. 
Arvon alentumista aiheutti melun lisäksi myös moottoritienäkymä, jonka lähin ajorata oli vain 
80 metrin päässä rakennuksista.

Reijola 908-429-1-50:
Tila muodostui kahdesta palstasta. Rantapalsta (osoitettu 
karttakuvassa 20) sijaitsi jo aiemmin kuvatun Rantamaan 
tilan vieressä sillalta poispäin ja muodosti yhden raken-
nuspaikan. Melutaso oli palstalla noin 58–60 dB, jolloin 
taulukon mukainen arvon alennus oli �2–�5 %. Lisäksi 
toimitusmiehet katsoivat, että moottoritien silta sijait-
si  siten palstan lähimaisemassa, että se alentaa palstan 
arvoa. Toimitusmiehet arvioivat  rantapalstan kokonais-
arvoksi noin 35 000 € ja  kokonaisarvon alennukseksi  
30 % (�0 500 €). Palstan rannasta avautuvassa pääil-
mansuunnassa oli esteetön näkyvyys noin �50 metrin 
päässä sijainneeseen siltaan.

Kallio 908-429-1-90:
Yksityistiejärjestelyiden vuoksi tilalla olleen asuinrakennuksen vierestä �0 metrin päästä kul-
ki vilkkaasti liikennöity yksityistie. Melun mukainen arvon alennus olisi ollut 2 %, mutta 
toimitusmiehet arvioivat tien läheisyyden vähentävän myös kiinteistön asumisviihtyisyyttä. 
Korvausta määrättiin yhteensä 5 % kiinteistön arvosta eli 3 000 €.
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Vesala 908-429-1-95: 
Lomakiinteistö sijaitsi yli �00 metrin päässä moottoritiestä metsän keskellä mäen harjanteella. 
Toimituksen yhteydessä korvattavaksi meluhaitaksi arvioitiin �� % (kynnysarvoksi asetettiin 
poikkeuksellisesti 50 dB johtuen jo aikaisemmin lähellä sijainneesta yksityistiestä) ja maise-
mahaitaksi 4 %. Maisemahaitta johtui siitä, että ennen kauniin metsämaiseman keskellä si-
jainneelta vapaa-ajan asunnolta näkyi nyt moottoritielle. Maaoikeus muutti toimitusmiesten 
ratkaisua siten, että asetti melun korvauskynnykseksi 45 dB, joka nosti kokonaiskorvauksen 
yleisperusteluiden mukaan 25 %.

Oheinen valokuva on Pekka Rahkilan elokuussa 2005 kuvaama. Kuva on otettu sillan 
itäpuolelta. Lomakiinteistölle, jonka rannasta kuva on otettu, ei maisemahaitta- tai muutakaan 
korvausta määrätty.

Onnela 908-429-191 ja Kesäranta 908-429-1-92:
Tilat sijaitsivat rannalla sillan eteläpuolella hieman yli �00 metrin päässä moottoritiestä, joka ei 
kuitenkaan näkynyt metsän takaa tiloille juuri lainkaan. Rannalta vasemmalle katsomalla pys-
tyi näkemään sillan, mutta koska silta ei ollut tiloilta avautuvassa pääilmansuunnassa, ei korva-
usta maisemahaitasta toimituksessa määrätty. Maaoikeus yhtyi toimitusmiesten päätökseen.

Antia 908-429-1-153 ja Minnanniemi 908-429-1-152:
Antian ja Minnanniemen lomakiinteistöt sijaitsivat niemellä Konhonselän rannalla lähes � ki-
lometrin päässä sillasta. Kiinteistöjen omistaja vaati immissiohaitan korvausta mm. sen vuoksi, 
että maisemaan oli ilmestynyt Konhonvuolteen ylittävä silta, joka häiritsi yölläkin sen vuoksi, 
että se oli valaistu. Toimitusmiehet katsoivat, ettei moottoritiesillan voida katsoa sijaitsevan 
kiinteistöjen lähipiirissä, eikä siitä aiheutuvaa haittaa näin ollen tule korvata. Maaoikeus oli 
samaa mieltä. Tilojen omistajat ovat hakeneet valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen.

Rämölä 908-429-1-182:
Antian ja Minnanniemen tilojen tavoin lomakiinteistö Rämölä sijaitsi noin �,2 kilomet-
rin päässä Konhon sillasta. Silta oli suoraan rakennukselta avautuvassa pääilmansuunnassa. 
Moottoritiestä näkyi esteettä yli � kilometrin mittainen osuus. Toimitusmiehet ja maaoikeus 
olivat yhtä mieltä siitä, ettei korvattavaa haittaa ole syntynyt kaukomaisemassa tapahtuneen 
muutoksen vuoksi. Omistaja on hakenut valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen.
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Pärilä 908-429-1-151:
Kiinteistön omistaja vaati toimituksessa immissiohaitan korvausta sen tarkemmin euromää-
räistä vaatimusta esittämättä. Hän lausui, että tila jää moottoritien, Valkeakoski–Toijala-tien ja 
niiden yhdysramppien väliseen haarukkaan siten, että tila menettää aikaisemman maalaismai-
seman. Toimitusmiehet katsoivat kiinteistön arvon alennukseksi �0 % johtuen meluhaitasta. 
Maaoikeus yhtyi toimitusmiesten kantaan siinä, ettei maiseman menetystä ollut tapahtunut, 
koska noin �50 metrin päässä ollut moottoritie ei näkynyt tontille.

Mäntylä 908-429-1-2:
Kiinteistö rajoittui moottoritien varteen. Sillä sijainnut asuinrakennus oli vain 40 metrin päässä 
moottoritien reunasta. Omistaja vaati korvattavaksi ennestään rauhallisella paikalla sijainneesta 
omakotikiinteistöstään 20 % sen arvosta. Korvausvaatimus perusteltiin melu- ja maisemahai-
talla. Toimitusmiehet yhtyivät omistajan vaatimukseen ja määräsivät korvausta meluhaitasta 
7 % ja maisemahaitasta �3 %. Erimielisyyttä syntyi kiinteistön arvosta. Maaoikeus totesi kat-
selmuksessaan, että meluvallista ja pihalle näkyvästä tiestä aiheutuva maisemahaitta on katsot-
tava erityisen suureksi. Tästä johtuen maaoikeus korotti maisemahaitan osuuden 23 % kiin-
teistön arvosta, jolloin kokonaiskorvaukseksi muodostui 30 %.

Konho 908-429-1-96:
Kyseessä oli rantakaavan mukainen rakentamaton rakennuspaikka, josta etäisyys sillalle oli ly-
himmillään noin �00 metriä. Melutason perusteella korvausta määrättiin 2 % ja maisemahai-
tasta 3 % eli yhteensä 3 000 €. Tie ei ollut rannasta avautuvassa pääilmansuunnassa, mutta 
kuitenkin näkyvissä, jos rannasta katsoi kaakkoon.

Annela 908-429-1-135:
Yli 200 metrin päässä pääilmansuunnassa olleen moottoritiesillan katsottiin alentavan kiinteis-
tön arvoa yhteensä �5 %. Meluhaitan osuus korvauksesta oli 4 %.

Takkula 908-429-1-135:
Omakotikiinteistöllä sijainnut asuinrakennus oli noin 200 metrin päässä moottoritien lähim-
mästä ajoradasta ja noin �00 metrin päässä liittymistä. Tien ja rakennuksen välissä oli meluval-
leja. Maiseman muuttumisen katsottiin aiheuttaneen enintään 2 % arvon alennuksen. Lisäksi 
melun perusteella korvausta määrättiin 8 %.

Metsäniitty 908-429-1-163:
Tilan rantapalstan katsottiin menettäneen arvonsa kokonaan johtuen siitä, että se jäi sillan 
kupeeseen. Näkymä rannasta oli käytännössä sillan pohjaosa. Korvaus meluhaitasta olisi ollut 
vain noin 20 %. Palsta sijaitsi em. Rantamaan tilan vieressä sillan puolella.
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yleistietoimitus	(TN:o	4033-314651),	jossa	oli	kysymys	valtatien	3	rakentami-
sesta	moottoritieksi	Toijalan	kaupungissa	vuonna	2005.	Toimituksesta	valitet-
tiin	maaoikeuteen	(Hämeenlinnan	Käo,	7.	osasto,	1.2.2005,	03/3090).

Toivettula 864-410-1-17:
Kyseessä oli �980-luvulla rakennettu lomakiinteistö 
Konhonselän rannalla. Matkaa moottoritielle oli noin 
250 metriä. Korvausta melu- ja maisemahaitasta vaa-
dittiin �50 000 mk. Toimitusmiehet hylkäsivät vaati-
muksen. Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, että 
kysymyksessä oli n. �0 m2:n suuruinen vaatimaton 
saunamökki. Mökiltä järvelle avautuvaa maisemaa 
hallitsi nyt moottoritie ja sen penkka. Maaoikeuden 
ratkaisussa todettiin, että kysymys on tässä tapauksessa sekä melu- että maisemahaitasta. Huomioon kor-
vausta määrättäessä tuli ottaa vanha Valkeakoskelle menevä tie sekä rautatie, joista oli aiheutunut jo ennes-
täänkin jossain määrin melua. Ratkaisun perusteluissa todettiin, että moottoritie ja sen penkka ovat niin 
lähellä, että maisema oli selvästi huonontunut ja siitä johtuva kiinteistön arvon alentuminen oli korvat-
tava. Maaoikeus katsoi Toivettulan lomarakennuksen arvoksi tontteineen noin �0 000 euroa ja määräsi 
korvaukseksi kiinteistön arvon alentumisesta harkinnanvaraisesti � 000 euroa.

yleistietoimitus	(4033-314652),	jossa	oli	kysymys	moottoritien	rakentamisesta	
Viialan	kunnassa	vuonna	2002.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Kyseessä oli uuden moottoritien rakentaminen haja-asutusalueelle. Toimituksen kohteena olleet 
kiinteistöt sijaitsivat alueella, jossa perusmelutaso oli pääosaltaan ollut huomattavan alhainen 
ennen hanketta. Toimituspöytäkirjassa todetaan, että immisiohaitan korvauksessa on ennen 
kaikkea kyse kiinteistön arvon alenemisen korvaamisesta, eikä sitä siten voi perustaa ainoastaan 
tiettyyn Valtioneuvoston päätöksen raja-arvoon. Lisäksi pöytäkirjassa todettiin, että immisiohait-
taa arvioitaessa on otettava huomioon lähimaiseman muutoksen vaikutus kiinteistön arvoon. 
Liikennemelusta johtuva arvon alennusprosentin todettiin tapauksessa määräytyvän seuraavasti: 
� % / dB välillä 5�–55 dB, �,5 % välillä 56–60 dB ja 60 dB ylittävältä osalta 2 % / dB.

Tanni 928-424-4-25:
Toimitusmiehet arvioivat omakotikiinteistön (osoitettu 
karttakuvassa 22) arvoksi noin 83 000 €. Melutasoksi 
mitattiin 58 dB ja siitä johtuvaksi arvon alennukseksi 
saatiin 7 000 €. Kun lisäksi otettiin huomioon noin �00 
metrin etäisyydellä sijainneen tien vaikutus lähimaise-
maan, toimitusmiehet arvioivat kokonaiskorvaukseksi 
yhteensä �0 000 € eli �2 % kiinteistön arvosta.

Lisäksi toimituksen yhteydessä hylättiin yksi kor-
vausvaatimus maisemahaittaa koskien. Moottoritie-etäi-
syys oli hylätyssä tapauksessa noin 250 metriä, eikä tie 
näkynyt siinä juurikaan tilalle.

21

22



�0 MaIsEMahaIToIsTa ja nIIdEn käsITTELysTä MaanMITTausToIMITuksIssa

yleistietoimitus	(TN:o	4033-315264),	jossa	oli	kysymys	maantien	3400	raken-
tamisesta/parantamisesta	 Kangasalan	 kunnassa	 vuonna	 2002.	Toimituksesta	
valitettiin	maaoikeuteen	(Hämeenlinna	Käo,	mo	3.5.2002,	01/046).

Salomaa 211-436-2-4:
Kyseessä oli pieni omakotikiinteistö. Omistajat vaativat korvausta kiinteistön arvon alenemisesta 
yhteensä 40 000 mk, koska asunnon viereen noin 20 metrin päähän oli rakennettu maantie, jon-
ka lisäksi aivan asunnon viereen oli rakennettu meluvalli. Tilaa rasitti jo ennestään vanha tie, joka 
kulki nyt uuden tien alitse tilan länsipuolella. Toimituksessa todettiin lisäksi, että valli oli ruma. 
Korvausta määrättiin 9 000 mk tien läheisyydestä aiheutuvasta haitasta. Maaoikeus katsoi, että 
ilmeisen ruma meluvalli katkaisee myös aikaisemman näkymän etelään. Lisäksi maaoikeus totesi, 
että meluvalli oli rakennettu liian matalaksi toimiakseen kunnolla. Autojen katot näkyivät vallin 
yli ja liikenne kuului. Maaoikeus korotti korvauksen �5 000 markaksi, joka oli 8,3 % kiinteistön 
arvosta. Toimituksessa määrättiin lisäksi korvausta 500 mk rullaverhojen hankkimiseksi, koska 
autojen valot häiritsivät asukkaita. Tämän korvauksen maaoikeus pysytti.

Tupalaki 211-436-4-27:
Omakotikiinteistön (osoitettu karttakuvassa 23) kohdalla 
tie oli aiemmin kulkenut noin 55 metrin etäisyydellä ta-
losta (myös tämä vanha tie näkyy karttakuvassa 23). Uusi 
tie oli noin 35 metrin päässä. Tie kulki talon kohdalla usei-
ta metrejä pihamaata alempana kallioleikkauksen vuoksi. 
Oleskelupihalta oli avautunut aikaisemmin itään kaunis 
metsämaisema, joka oli nyt menetetty. Myös näkyvä kalli-
oleikkauksen jälki oli rumaa räjäytysten vuoksi. Tie kuului 
pihamaalle vaimeana ja kumeana äänenä. Toimitusmiehet 
hylkäsivät kiinteistön arvon alentumista koskeneen korva-
usvaatimuksen. Maaoikeus katsoi kuitenkin, että kiinteis-
tön arvo on alentunut 2 000 € eli �,3 %.

yleistietoimitus	(TN:o	4051-128178),	jossa	oli	kysymys	valtatien	5	parantami-
sesta	Pertunmaan	kunnassa	vuonna	2003.

Toimituksessa vaadittiin kahden tilan osalta korvausta maisemahaitasta. Toimitusmiehet hyl-
käsivät vaatimukset, koska loma-asunnoilta ei ollut suoraa näkymää tielle ja matkaakin oli lähes 
400 metriä. Etelä-Suomen maaoikeus (9.6.2003, M 03/��5) vahvisti toimitusmiesten päätök-
sen. Päätös tukee sitä havaintoa, ettei kaukomaisema kuulu suojattuun etupiiriin.

yleistietoimitus	(TN:o	113847-6),	jossa	oli	kysymys	valtatien	7	rakentamises-
ta	moottoritieksi	Kotkan	kaupungissa	ja	Vehkalahden	kunnassa	vuonna	1996.	
Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	(Itä-Suomen	mo	10.9.1996,	96/25).

Toimituksen yhteydessä kuusi eri kiinteistön omistajaa vaati korvausta liikennehaitasta ja kiin-
teistön arvon alenemisesta. Toimitusmiehet hylkäsivät kaikki vaatimukset. Maaoikeudessa ti-
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lojen omistajat uudistivat vaatimuksensa em. korvauksen määräämisestä. Meluhaitan kynnyk-
seksi maaoikeudessa hyväksyttiin toimitusmiesten määräämä 55 dB moottoritien läheisyydessä 
olevat taajama-alueet huomioiden. Maisemahaittaa aiheutui tiloille sekä meluvallista että tien 
kasvamisesta ja siirtymisestä lähemmäksi asuinrakennuksia.

Venäläinen 75-428-3-12X:
Maaoikeuden niukoissa perusteluissa todettiin, että tilan arvo oli pysyvästi alentunut johtuen 
maisemallisista muutoksista ja meluhaitasta. Melumittaus osoitti 55 dB, mitä maaoikeus ei pi-
tänyt luotettavana, sillä se oli mitattu viereisen tilan kohdalta. Omakotikiinteistön kohdalle oli 
rakennettu meluvalli, mutta sen tai moottoritien etäisyys ei käy ilmi pöytäkirjojen tai karttatar-
kastelujen avulla, sillä tila on nyttemmin lakannut. Korvausta määrättiin harkinnanvaraisesti 
yhteensä 25 000 mk.

Töyrylä 75-428-3-34:
Maaoikeudessa todettiin, ettei omakotikiinteistön koh-
dalla melukynnys ylity siten, että siitä aiheutuisi korvat-
tavaa haittaa. Sen sijaan maaoikeus katsoi, että Töyrylän 
tilan arvo oli pysyvästi alentunut moottoritien tuomien 
maisemallisten muutosten takia. Korvausta määrättiin 
harkinnanvaraisesti �0 000 mk. Etäisyys oli rakennuk-
selta mitattuna moottoritien ajoradan reunaan noin 
60 m ja rampille noin 30 m. Tiealueen reuna ja meluval-
lit ympäröivät tilaa kahdelta suunnalta noin �0–20 met-
rin etäisyydellä rakennuksesta. Oheisessa karttakuvassa 
on osoitettu Töyrylä.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus Töyrylässä (7.8.2005):
Pihalla ollessa tie näkyi aivan rakennuksen vieressä yläviistossa. Meluhaitta oli todella huomat-
tava, mikä johtui jatkuvasta rekkaliikenteestä. Rekkoja kulki yhteensä noin kaksikymmentä 
kappaletta alle varttitunnin aikana. Tilalta avautuvan maiseman muodostivat tien reuna ja kor-
keat meluvallit. Kokonaishaitta oli kaiken kaikkiaan erittäin suuri. Oheinen valokuva on otettu 
kiinteistön pihamaalta.

2�



�2 MaIsEMahaIToIsTa ja nIIdEn käsITTELysTä MaanMITTausToIMITuksIssa

Otsola 285-401-9-62:
Moottoritie, joka oli erotettu pihapiiristä penkalla ja melusuoja-aidalla kulki noin �0 metrin 
päässä asuinrakennuksesta. Tie oli runsaasti liikennöity ja etenkin raskaan liikenteen aikaan-
saama melu oli katselmustietojen mukaan häiritsevää. Melumittaustulokset osoittivat vain �–
3 dB:n melutason nousua, mutta tuloksia ei pidetty luotettavina. Paikalla ollut entinen maan-
tie oli kulkenut huomattavasti kauempana rakennuksesta. Maaoikeus katsoi ilmeiseksi, että 
uudesta moottoritiestä oli aiheutunut korvattavaa haittaa. Tieimmissiokorvaukseksi määrättiin 
harkinnanvaraisesti arvioiden 75 000 mk, joka koostui melusta, maisemallisista muutoksista 
ja liikenteen saasteista. Maisemallisesta muutoksesta todettiin, että valli peittää maiseman tien 
suuntaan sekä rumentaa pihapiiriä.

Muiden valittajien osalta vaatimukset hylättiin.

yleistietoimitus	(TN:o	4091-125802),	jossa	kysymys	oli	valtatien	9	parantami-
sesta	Jämsän	kaupungissa	vuonna	2003.	Toimituksesta	ei	käsitellyiltä	osin	vali-
tettu.

Ruissalo 182-401-3-141:
Kyseessä oli omakotikiinteistö (osoitettu karttakuvassa 25) 
haja-asutusalueella. Vanhan tien keskilinja sijaitsi pellon erot-
tamana noin 60 metrin päässä asuinrakennuksesta. Uuden 
tien keskilinja tuli 30 metriä lähemmäksi. Melutason arvel-
tiin tutkimusten valossa nousevan noin 3 desibelin verran 
johtuen etäisyyden puolittumisesta, minkä taas katsottiin 
alentavan kiinteistön arvoa noin 4 %. Myöskin maiseman 
muuttumisen katsottiin alentaneen kiinteistön arvoa yh-
teensä 4 % eli � 750 €. Edellä mainituilla perusteilla korva-
usta määrättiin immissiohaitoista yhteensä 8 % kiinteistön 
arvosta. Korvauksen alhaiseen määrään vaikutti varmasti 
suurelta osin kiinteistön aikaisempi sijainti tien varrella.

yleistietoimitus	 (TN:o	114333-5),	 jossa	oli	kysymys	Kehä	 III:n	parantamises-
ta	Vantaan	kaupungissa	vuonna	1996.	Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	
(Etelä-Suomen	mo,	I	jaosto,	22.10.1996,	u	95/089).

Toimituksessa oli hylätty kaikki vaatimukset, jotka koskivat kiinteistöjen arvon alentumista. 
Maaoikeudessa yhteensä kuuden kiinteistön omistajat uusivat vaatimuksensa. Heistä neljäl-
le määrättiin korvausta melusta ja maiseman muutoksesta. Maaoikeus otti huomioon melun 
vaikuttavuuden ja maiseman muutoksen sekä sen, ettei noin 50 metrin päässä Kehä III:sta 
sijainneille tiloille Tontti 7/� (RN:o 092-408-�-257), Solhäll 2 (RN:o 092-408-�-��4) ja 
Solhäll (RN:o 092-408-2-74) oltu aiemmin määrätty korvausta immissiohaitoista laisinkaan. 
Maaoikeus määräsi korvaukseksi tilalle Tontti 7/� 40 000 markkaa sekä tiloille Solhäll ja Solhäll 
2 (kiinteistöjen omistaja oli sama henkilö) yhteisesti �0 000 markkaa. Oheisessa karttakuvassa 
näkyvät Solhäll ja Solhäll 2 (alempana) sekä Tontti 7/�.
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Tilojen Rajahaltia (RN:o 092-408-2-6�) ja Rajahiisi 
(RN:o 092-408-2-62) osalta todettiin, että melusta ja 
maiseman muutoksesta aiheutuu kiinteistön arvon alen-
tumista, mutta se tulee katsoa pienemmäksi kuin edel-
lä käsitellyillä tiloilla, koska Rajahaltian ja Rajahiiden 
tiloille oli jo aiemmin korvattu Kehä III:sta aiheutuvia 
immissiohaittoja. Korvausta tilalle Rajahaltia määrättiin 
5 000 mk ja tilalle Rajahiisi �0 000 markkaa.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Merkittävää ratkaisussa on niukoista perusteluista huo-
limatta, että kiinteistön arvon on katsottu alentuneen 
sekä melusta että maiseman muuttumisesta, vaikkakin 
ympäristö oli jo aikaisemmin ihmisen muokkaamaa ja rikkonaista. Korvausten tasoon lie-
nee vaikuttanut myös kiinteistöjen aikaisempi sopeutuminen vilkasliikenteiseen paikkaan. 
Karttatarkastelusta huomaa, että tilojen Solhäll ja Solhäll 2 yli kulkee lisäksi voimansiirtolinjat 
(samoja linjoja on käsitelty voimalinjatapauksen 40��-��3749 yhteydessä).

Vaikkakaan päätöksestä ei suoranaisesti selviä, on tien parantamisessa ollut kyseessä liit-
tymien tekeminen ja tien leventäminen. Kaikki kiinteistöt, joille korvauksia lopulta määrättiin 
sijaitsivat Kehä III:n välittömässä läheisyydessä liittymien vieressä. Karttatarkastelun pohjalta 
voinee sanoa, että maaoikeudessa tarkoitettua maiseman muuttumista aiheutui lähinnä tilojen 
vierestä ylös kohoavista rampeista, sekä hyvin näkyvistä ylikulkusilloista. 

yleistietoimitus	(TN:o	114868),	 jossa	oli	kysymys	valtatien	3	parantamisesta	
moottoritieksi	 mustasaaren	 kunnassa	 vuonna	 1995.	Toimituksesta	 valitettiin	
maaoikeuteen	(Vaasan	mo,	4.9.1995,	V95/030).

Lappränt 499-423-1-103:
Talousrakennuksesta matka moottoritielle verrattuna vanhaan valtatiehen oli pidentynyt �40 met-
riin. Toimitusmiehet hylkäsivät immissioita koskeneen korvausvaatimuksen perustellen päätöstään 
tien etäisyyden pitenemisellä. Korvausvaatimuksen epäämiseen vaikutti myös lähellä sijainnut teol-
lisuusalue. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun. Valtatien muuttuminen moottoritieksi ei 
välttämättä sanottavasti lisää liikennemäärää eikä siten meluakaan eikä muita immissioita.

Bergsluttningen 499-423-4-48, Kallio 499-423-4-40 
 ja Tallbacka I 499-423-4-35, sekä Tallbacka II 
499-423-4-52:
Omakotikiinteistöt sijaitsivat moottoritien pohjoispuo-
lella liittymän kohdalla. Matkaa asuinrakennuksilta tie-
alueen reunaan oli seuraavasti: 
– Bergsluttningen 60 m,
– Kallio 70 m ja
– Tallbacka I sekä Tallbacka II 40 m.

Kaikkien kiinteistöjen osalta todettiin, että mootto-
2�
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ritie ja sen reunassa oleva melueste ovat huonontaneet asumisympäristöä, vaikkakaan melun kyn-
nysarvot eivät ylittyneet. Korvauksia määrättiin ympäristön huonontumisesta Bergsluttningille 
5 %, Kalliolle 6 %, sekä Tallbacka I:lle ja II:lle �8 % niiden yhteisestä arvosta.

Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun todeten, että korvaukset ovat vähintäänkin 
riittäviä, koska lägenheterna har inte utsikt mot motorvägen.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus kiinteistöillä Bergsluttning ja Tallbacka 
(2.8.2005):
Moottoritie oli visuaalisesti havaittavissa ainoastaan omakotikiinteistöille saavuttaessa. Muutoin 
pihat olivat niin suojaisia, ettei tietä havainnut edes puiden välistä. Tien näkymättömyys johtui 
suojapuuston ohella siitä, että tie oli kallioleikkauksessa pihojen kohdalla. Melu oli aistivarai-
sesti arvioiden häiritsevää. Moottoritien aiheuttama kokonaishaitta (eli käytännössä meluhaitta 
ym. ympäristön muuttunen) tuntui molempien katselmuksen kohteena olleiden kiinteistöjen 
kohdalla yhtä suurelta. Alla oleva valokuva on otettu omakotikiinteistölle tulevalta tieltä.

Enkvist 499-423-1-2:
Omakotikiinteistö sijaitsi moottoritien eteläpuolella. Kiinteistön kohdalla uusi tie ylitti vanhan 
paikallistien nousten korkeammalle muusta maastosta. Tilan asuinrakennuksesta oli matkaa 
noin 40 metriä tiealueen reunaan, jossa oli meluvalli. Toimituksessa todettiin, että meluvalli 
estää melun kynnysarvojen ylittymisen. Korvausta kiinteistön arvon alenemisesta määrättiin 
�6 % kiinteistön arvosta. Korvausta perusteltiin peltomaiseman vaihtumisella moottoritiemai-
semaksi. Maaoikeus korotti korvauksen 26 %:iin todettuaan, että melun ohjearvot ylittivät 
sallitun rajan ja huomattuaan, että yhteys tien toisella puolella olevalle pellolle oli estynyt.

Björkvik 499-423-1-66 ja Penttilä 499-423-1-47:
Omakotikiinteistöt sijaitsivat suhteellisen kaukana moottoritiestä. Hankkeen yhteydessä oli 
kuitenkin levennetty ja korotettu vanhaa paikallistietä noin �,5 metriä moottoritien ylikulun 
vuoksi. Koska näkymä tilalta oli katkennut, katsottiin kiinteistön arvon alentuneen 6,5 %. 
Toimitusmiesten päätöksestä ei valitettu.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Tapauksessa täytyy huomata se, että kyseessä oli kaupungin lähellä oleva omakotialue, jonka 
lähellä noin yhden kilometrin päässä sijaitsi myös lentokenttä. Loma-alueella korvaustaso olisi 
varmastikin ollut korkeampi.
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yleistietoimitus	 (TN:o	115029-2),	 jossa	oli	kysymys	Kehä	 III:n	parantamises-
ta	Helsingin	kaupungissa	vuonna	1996.	Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	
(Etelä-Suomen	mo,	6.2.1996,	u95/066).

Helsingin kaupunki, kortteli 41277, tontti 25:
Omakotikiinteistön omistaja vaati korvausta tiehankkeen aiheuttamasta kiinteistön arvon 
alentumisesta yhteensä 7,5 % kiinteistön arvosta eli 52 000 mk. Toimituksessa todettiin, että 
melutaso tontilla oli toimituksen yhteydessä alentunut 55 dB:stä 52,7 dB:iin meluesteraken-
nelmien johdosta. Samalla myös läpikulkuliikenne läheisellä tiellä oli loppunut. Em. perusteil-
la toimitusmiehet hylkäsivät vaatimuksen. 

Omistaja uusi vaatimuksensa maaoikeudessa, joka katsoi, ettei pelkkää meluhaittaa voitu 
pitää korvausperusteena, vaan huomioon tuli ottaa myös muu hankkeen aiheuttama ympäris-
tön muutos. Em. perusteella maaoikeus määräsi korvattavaksi kiinteistön arvon alentumisesta 
30 000 mk, joka oli 4,3 % kiinteistön arvosta.

Vaikka siis melu tontilla väheni, korvattavaksi tulivat pihapiiriin välittömässä läheisyydes-
sä olevat meluesterakennelmat ja massiiviset tiejärjestelyt. Niukoista perusteluista ei voi päätel-
lä käytettiinkö tässä päätöksessä, kuten monessa muussa vastaavassa ns. hyöty-haitta vertailua, 
jossa olisi korvausta määrättäessä huomioitu myös melun vähenemä laskennallisena eränä.

yleistietoimitus	 (TN:o	115521-3),	 joka	koski	valtatien	3	rakentamista	moot-
toritieksi	 Janakkalan	 kunnassa	 vuonna	 1995.	Toimituksesta	 valitettiin	 Etelä-
Suomen	maaoikeuteen	(III	jaosto	20.12.1995,	94/76).

Tienpitäjä lausui  kiinteistöjen omistajien tekemistä immissiohaitan korvausvaatimuksista, että 
myös vanhan valtatien 3 aiheuttama melu oli otettava huomioon alentavana tekijänä. Tienpitäjä 
lisäsi, että vain yli �0 dB melun lisääntyminen voi aiheuttaa korvattavaa haittaa. Tienpitäjän 
mielestä myös kiinteistöjen arvon alentumista melun yms. takia esiintyy vain pääkaupunkiseu-
dulla. Toimituksessa ja myös myöhemmin maaoikeudessa melun haittakynnyksenä pidettiin 
50 dB, koska alue oli ennestään ollut maaseutumaista. Maaoikeuden yleisperusteluissa todet-
tiin, ettei kiinteistöjen yksityiskohtainen arviointi ole tarpeen ottaen huomioon immissioiden 
arvioinnin summittaisuuden ja suuren harkinnanvaraisuuden.

Saviranta 165-436-4-325:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta meluhaitasta (melutaso oli noussut 5� dB:stä 56 dB:iin) 
2 % talouskeskuksen arvosta. Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, että uusi tie näkyi hyvin ta-
louspihaan ja asuinrakennuksen eteläpuolella olevaan oleskelupihaan. Etäisyys asuinrakennusten 
(tilalla oli kolme asuinrakennusta) reunasta ajoradan reunaan vaihteli 50–�50 metriin. Melu oli 
yhtenäistä ja melko voimakasta. Tilanteen katsottiin olennaisesti huonontuneen aiempaan tilan-
teeseen verrattuna. Korvausta melusta ja maiseman huonontumisesta määrättiin maaoikeudessa 
30 000 mk (tilan karkeaksi arvoksi arvioitiin 500 000 mk) eli 6 % kiinteistön kokonaisarvosta.

Katajamäki 165-436-4-327:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta immissiohaitoista yhteensä 40 000 mk, joka oli 8,7 % ti-
lan vakuusarvosta. Melusta (melutaso oli noussut 54 dB:stä 6� dB:iin) korvausta olisi määrätty 
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toimituksessa käytetyn Heinosen diplomityössä (Liikennemelun vaikutus kiinteistön arvoon 
eräillä pientaloalueilla Helsingissä, �986) olevien taulukoiden mukaisesti 6,2 %. Maaoikeuden 
katselmuksessa todettiin, että noin 250 metrin päässä rakennuspaikasta aikaisemmin sijainnut 
tie oli siirtynyt kulkemaan rakennuspaikan läpi. Tämän katsottiin alentaneen rakennuspaikan 
arvoa 25 %. Maaoikeus totesi, ettei rakennuspaikka ollut enää käytettävissä tavanomaiseen 
omakotitalokäyttöön. Korvausmäärää ei muutettu, sillä paikan arvoksi arvioitiin maaoikeudes-
sa �50 000–200 000 mk.

Nummela 165-436-4-102:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta immissiohaitois-
ta yhteensä 20 000 mk. Huomioon otettiin maiseman 
muuttuminen, moottoritien etäisyys asuinrakennukses-
ta (lähin ajorata 85 m, siltapenger/meluvalli 60 m ja tie 
sillalle 20 m) ja moottoritien sijainti kallioleikkauksessa 
sekä se, ettei melutaso ollut noussut hankkeen johdos-
ta. Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, että melu oli 
mittaustuloksista poiketen pakostakin noussut, sillä van-
ha tie sijaitsi huomattavasti kauempana asuinrakennuk-
sen itäpuolella. Merkittävästi arvoa alentavana seikkana 
pidettiin maiseman muuttumista tilalta avautuvassa par-
haassa ilmansuunnassa. Maaoikeus korotti korvauksen 
35 000 markkaan, joka oli 5,8 % tilan arvosta. Asuinrakennus on osoitettu karttakuvassa 28.

Metsola 165-436-4-102:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta melusta (melutaso oli noussut 49 dB:stä 57 dB:
iin) ja maiseman muuttumisesta �0 000 mk, joka oli noin 3 % omakotikiinteistön arvosta. 
Maanomistaja valitti ratkaisusta maaoikeuteen ja vaati korvauksen korottamista noin 25 %:
iin. Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, että melua pihaan kantautui noin 90 metrin päässä 
olevasta rampista. Samalla katsottiin, että rampin melua aiheutui vain verraten lyhyin ajan-
jaksoin, joka sinänsä saattoi olla jopa häiritsevämpää kuin tasainen melu. Tilan pihasta itään 
katsottuna maisemaa hallitsi moottoritien ylityssilta, jonka katsottiin muuttaneen maiseman 
kokonaan. Silti maaoikeudessa todettiin, että muutoksen merkitys oli pitkälti subjektiivinen, 
eikä sen vaikutus kiinteistö arvoon siten ollut ilmeisesti merkittävä. Maaoikeus pysytti toimi-
tusmiesten päätöksen.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Meluhaitan osalta korvaukset määrättiin suoraan Heinosen diplomityössä olevien taulukoiden 
avulla, mitkä koskivat pientaloasuntoja pääkaupunkiseudulla, vaikkakin toimituksessa ja maa-
oikeudessa todettiin, että kyseessä oli maaseutumainen ympäristö. Edellä mainittujen kaltaiset 
pääkaupunkiseutua koskevat taulukot voivat olla harhaanjohtavia maaseutumaisilla alueilla ja 
siksi niiden suoraa soveltamista tulisikin välttää mahdollisuuksien rajoissa.
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yleistietoimitus	(TN:o	116154),	 jossa	oli	kysymys	valtatien	8	parantamisesta	
oravaisen	kunnassa	vuonna	1995.	Toimituksesta	valitettiin	Vaasan	maaoikeu-
teen	(4.4.1995,	V95/003).

Nygren 559-404-11-119:
Toimituksen yhteydessä kaikki kiinteistön arvon alentu-
mista koskevat vaatimukset hylättiin. Omakotikiinteistön 
(osoitettu karttakuvassa 29) omistaja valitti päätök-
sestä Vaasan maaoikeuteen vaatien korvausta yhteensä 
65 000 mk asuinrakennuksen ja meren väliin rakenne-
tusta uudesta tiestä aiheutuvista erilaisista immissioista. 
Maaoikeus katsoi, että  korvausta merinäköalan huono-
nemisesta ei voida määrätä, koska rakennuksen ja me-
ren välissä (etäisyys rakennukselta rantaan oli n. 400 m, 
välissä alavaa peltomaata) oli lukuisia rakennuspaikko-
ja, jotka todennäköisesti tullaan käyttämään piakkoin. 
Päätöksessään maaoikeus totesi eftersom det finns flera 
lägenheter däremellan vilka skulle kunna bebyggas, finns ingen laglig grund att ersätta för förlorad 
utsikt. Sen sijaan liikennemelun todettiin olevan sellainen betydande men för bostadstrivseln, 
joka tuli korvata.

Karttatarkastelun nojalla on havaittavissa, että uusi yksityistie rakennettiin noin �0 met-
rin päähän asuinrakennuksesta. Tämä asuinrakennusta korkeammalla oleva tie aiheutti mai-
semahaittaa katkaisemalla näkymän merelle. Monen vastaavanlaisen toimituksen yhteydessä 
(muissa toimituksissa on ollut useimmiten kyse peltonäkymän katkeamisesta) vastaavan haitan 
on katsottu alentavan kiinteistön arvoa noin 5 %. Jokseenkin oudolta kuulostaa myös maaoi-
keuden kanta siitä, ettei haitta ole korvattavaa, koska sama haitta aiheutuu (todennäköisesti) 
myöhemmin. Karttatarkastelussa huomaa, ettei tilan ja meren välissä olevia rakennuspaikkoja 
ole vielä tähän päivään mennessä rakennettu, josta johtuen juuri kyseinen tie on ainut este 
merinäköalan edessä.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus Nygrenin omakotikiinteistöllä (3.8.2005):
Katselmuksessa oli havaittavissa, ettei tie millään tavoin estänyt näkymää merelle. 
Toimituspöytäkirjoista tai maaoikeuden katselmustiedoista ei selvinnyt sitä tosiseikkaa, että tie 
oli arviolta vain puoli metriä pihamaata korkeammalla. Pihasta katsottuna tie ei edes näkynyt 
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sen vieressä olleen pensasaidan takaa. Myöskään yhtään autoa ei kulkenut tiellä katselmuk-
sen aikana. Kauempana olevalla hyvin näkyvällä tiellä liikenne oli sen sijaan vilkasta. Näin 
ollen sekä maaoikeuden että toimitusmiesten päätös jättää haitta korvaamatta vaikuttaa aivan 
oikealta ratkaisulta. Vastaavanlainen ongelma todellisen tilanteen hahmottamiseen tapausten 
referoinnin yhteydessä liittynee myös muihin toimituksiin. Pelkkien pöytäkirjatietojen avulla 
todellisesta tilanteesta ei saa välttämättä juuri oikeanlaista kuvaa. Ongelmasta johtuen joiden-
kin tapausten referointi ja kommentointi saattaa olla harhaanjohtavaa.

yleistietoimitus	(TN:o	116824),	 jossa	oli	kysymys	maantien	6632	parantami-
sesta	Karijoen	kunnassa	vuonna	1995.	Toimituksesta	valitettiin	Vaasan	maaoi-
keuteen	(12.10.1995,	V95/045).

Härkävainio 218-401-15-58X:
Tilalla oli loma-asunto, joka sijaitsi ennen hanketta 
idyllisessä ja häiriöttömässä ympäristössä joen rannal-
la. Ennen tiehanketta maantie oli kulkenut �25 metrin 
päässä asunnolta näkymättömissä. Tien parantamisen 
yhteydessä joen yli oli rakennettu silta, josta oli nyt mat-
kaa loma-asunnolta vain 25 metriä. Toimituksessa todet-
tiin, että vaikka kyseessä on vähän liikennöity maantie, 
on tien läheisyyden aiheuttamaa haittaa pidettävä erit-
täin suurena. Korvausta määrättiin 40 % lomakiinteis-
tön arvon alentumisesta. Päätöstä perusteltiin mm. sillä, 
että melu-, tärinä- ym. haittoja ei ollut ennen hanketta 
laisinkaan ja sillä, että silta katkaisi täysin näkymän sau-
nan terassilta ilta-aurinkoon. Myös esteetön näköyhteys sillalta saunalle vaikutti korvausmää-
rään. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun. Karttakuvassa 30 loma-asunto on osoitettu 
nuolella. Karttakuvan oikeassa yläreunassa näkyy vanha tie.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Päätöksestä voidaan havaita, että kiinteistön aikaisemmalla maisemallisella sijainnilla on erit-
täin suuri merkitys korvausmäärään. Ratkaisusta on myös havaittavissa, että lomakiinteistöjen 
kohdalla ns. aineettomat arvot (esimerkiksi maisema) ovat tavattoman tärkeitä arvotekijöitä.

yleistietoimitus	 (TN:o	 118356-0),	 jossa	 oli	 kysymys	 maantien	 nro	 3571	 pa-
rantamisesta	Kotkan	kaupungissa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitettiin	 Itä-
Suomen	maaoikeuteen	(10.10.2000,	00/027).	

Kauppala 285-404-8-21:
Toimitusmiehet määräsivät kiinteistön arvon alentumisesta sekä maisema- ja kulkuhaitoista 
korvauksena harkinnanvaraisesti yhteensä 5 000 mk. Omistajan vaatimuksessa esitettyjä pö-
lyhaittoja hankkeen ei katsottu aiheuttaneen, koska tiet olivat kestopäällystettyjä. Korvauksen 
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nimikkeestä poiketen korvaus määrättiin käytännössä VTT:n tiedonannon nro 26 mukaan, 
joka koski liikenteen aiheuttamia meluhaittakorvauksia.

Omakotikiinteistön omistaja valitti ratkaisusta maaoikeuteen ja vaati melu- ja muis-
ta immissiohaitoista sekä kiinteistön arvon alentumisesta korvausta yhteensä 50 000 mk. 
Perusteluissa esitettiin, että vakituisessa asuinkäytössä ollut tila sijaitsi aikaisemmin huomat-
tavasti rauhallisemmalla paikalla. Tiehankkeen toteuttamisen myötä meluarvot olivat nousseet 
ja tilan käyttöarvo laskenut. Kiinteistö oli omistajan mukaan joutunut myös maisemallisesti 
arkaan paikkaan. Olosuhdemuutos oli omistajan mukaan alueella erittäin jyrkkä.

Maaoikeus totesi katselmuksen perusteella, että kiinteistön edustalle oli rakennettu mit-
tava tiepenger, jonka päällä ollut tie nousi noin 30–40 metrin päässä rakennuksesta sen toisessa 
kerroksessa olevien makuuhuoneiden ikkunoiden korkeudelle. Maaoikeus katsoi lisäksi, että 
penger oli samalla peittänyt tilan pihapiiristä olleen näkymän kahden erityisen hyvin hoidetun 
talon pihapiiriin, jotka tiehankkeen johdosta oli kuusiaitoineen poistettu. Em. perusteilla maa-
oikeus arvioi tilalle aiheutuvan immissiohaitan määräksi toimitusmiesten määräämän 5 000 
markan asemasta 20 000 mk, joka oli noin 4,5 % kiinteistön arvosta.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Asia, mikä käytännössä nosti korvauksen määrää maaoikeudessa oli nimenomaan maisema-
haittaa. Melu- ja kulkuhaitan korvauksien osalta ei toimitusmiesten ratkaisua kyseenalaistettu. 
Kohteen sijainti kaupungissa selittänee melko pienen prosentuaalisen korvauksen.

yleistietoimitus	(TN:o	118572-0),	jossa	oli	kysymys	valtatien	3	rakentamisesta	
moottoritieksi	Hattulan	kunnassa	vuonna	1999.	Toimituksesta	valitettiin	Etelä-
Suomen	maaoikeuteen	(III	jaosto,	22.1.1999,	98/3).	KKo	ei	myöntänyt	valitus-
lupaa.

Korvausvaatimuksia toimituksen yhteydessä tehtiin yh-
teensä 93 kappaletta. Näihin vaatimuksiin pohjautuen 
korvauksia maisemahaitoista katsottiin aiheutuvan toimi-
tuksen yhteydessä yhteensä 22 eri tilalle. Toimitusmiehet 
totesivat, että moottoritien rakentamisesta aiheutuu 
melu- ym. immissiohaittoja. Monessa tapauksessa moot-
toritien rakentamisen johdosta myös tilalta avautuva 
maisema muuttui, näköalat heikkenivät, sekä yhden tilan 
osalta myös tuuliolosuhteet muuttuivat merkittävästi. 
Edellä mainittuja haittoja arvioidessaan toimitusmiehet 
käyttivät apunaan ja ohjeinaan mm. KKO päätöksiä t. 
3703 ja t. 3702 vuodelta �995, sekä Heinosen diplomi-
työtä. Karttakuvassa 3� on osoitettu tila Mäkitalo (RN:
o 82-403-�-�62), jonka kohdalla korvausmäärään vaikutti suurelta osin liittymän katveeseen 
jääminen.

Pekka Rahkilan ottamassa valokuvassa näkyvät omakotikiinteistöt Ali-Kerälä (oikealla) 
ja Nummela (vasemmalla), jotka jäivät moottoritiehankkeen yhteydessä rautatien ylittävän 
maantiesillan katveeseen. Korvauksia määrättiin molemmille tiloille maiseman menetyksestä, 
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jota aiheutui rautatien ylikulkusillasta. Moottoritien tuomasta melusta ei määrätty korvauk-
sia, koska tilat sijaitsivat jo ennestään rautatien varrella. Tilan Ali-Kerälä korvausta korotettiin 
maaoikeudessa toimitusmiesten määräämästä �0 000 markasta 20 000 markkaan. Sitä, kuinka 
suuri korvausmäärä oli prosentteina Ali-Kerälän arvosta ei selviä päätöksestä. Tilalle Nummela 
määrättiin korvattavaksi toimituksessa �0 000 markkaa, joka oli 4 % sen arvosta. Nummelan 
tilan etäisyys itse moottoritiehen oli �50 metriä.

Taulukko 1: Toimituksen yhteydessä määrätyt korvaukset ja selittäjät (suluissa olevat tie-etäisyydet kuvaavat etäisyyttä liittymäteille).

Kiinteistö Melu (dB) Tie-etäisyys (m) Aikaisempi 
sijainti 

rauhallinen

Korvaus (mk) Kiinteistötyyppi

ketunkivi 54,2 150  10 000 omakotikiinteistö
Lehtimäki 54,2 150  5 000 rakennuspaikka
savikko 54,2 150  10 000 omakotikiinteistö
kumpula 52,2 150  9 000 omakotikiinteistö
Pihlaja 56,4 75 X 35 000 omakotikiinteistö
kuusela 52,4 40 X 20 000 omakotikiinteistö
Männikkö 55 30 X 35 000 omakotikiinteistö
Päivärinne 47,1 130 X 5 000 omakotikiinteistö
saramäki 47,8 120 X 7 000 omakotikiinteistö
nikula 45,1 70 X 5 000 omakotikiinteistö
koivula 47,8 150 X 5 000 omakotikiinteistö
Mäkitalo 52,5 80 (20)  40 000 omakotikiinteistö
rinteelä 52,5 120 (30)  10 000 omakotikiinteistö
Minkki 48,5 200 (50)  5 000 omakotikiinteistö
hiekkaharju 47,6 200 (70)  5 000 omakotikiinteistö
Markkula 50,6 70 X 10 000 omakotikiinteistö
heimola 53,6 60 X 15 000 omakotikiinteistö
yli-kerälä – –  10 000 omakotikiinteistö
ali-kerälä – –  20 000 omakotikiinteistö
nummela – –  10 000 omakotikiinteistö
Tae 51,5 130 X 10 000 lomakiinteistö
vanhaoja 47 160 X 20 000 lomakiinteistö

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Tapauksen yhteydessä maiseman muutoksesta johtuvia arvon alentumiskorvauksia määrättiin 
enintään �60 metrin etäisyydellä tiestä oleville kiinteistöille. Noin �50 metrin etäisyydelle 
maisemaan ilmestyvän moottoritien katsottiin alentavan asuinkiinteistön arvoa keskimäärin 
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hieman yli yhdellä prosentilla ja lomakiinteistön arvoa noin kolmella prosentilla2. Moottoritie-
etäisyyden lyhentyessä 30–75 metriin korvaukset kiinteistöjen arvon alentumisesta nousivat 6–
9 prosenttiin. Korottavasti korvauksiin vaikutti kiinteistöjen aikaisempi rauhallinen sijainti.

yleistietoimitukset	(TN:o	118717-7	ja	119475-3),	joissa	kysymys	oli	valtatien	3	
rakentamisesta	moottoritieksi	Kalvolan	kunnassa	vuonna	1999.	Toimituksesta	
valitettiin	Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(III	jaosto	22.1.1999,	98/21).

Maaoikeus totesi yleisperusteluissaan, että harkittaessa maisematekijöiden vaikutusta kiinteis-
tön arvoon, kaukomaisemassa tapahtunut muutos ei ole korvattavaa. Tämän vuoksi useimpien 
tilojen osalta ainoaksi korvausperusteeksi jäikin melu. Muutaman tilan osalta vaadittiin kui-
tenkin korvausta myös maisemahaitasta ja kahden tilan osalla sana maisema mainittiin kor-
vausperusteena.

Koivulehto 210-411-5-168:
Talouskeskus sijaitsi �20–�30 metrin päässä lähimmästä moottoritien ajoradasta. Omistaja 
vaati korvausta maisema- ja meluhaitasta yhteensä �5 % kiinteistön arvosta. Melumäärä oli 
5� dB, kun sitä ei aikaisemmin katsottu olleen yhtään. Toimituksen yhteydessä ja maaoikeu-
dessa todettiin, että tilan arvoa alentaa sen pohjoisreunaksi muodostunut yksityistien penger-
valli, joka rajoitti maisemaa ja rumensi pihapiiriä. Moottoritie ei näkynyt pihapiiriin. Korvausta 
määrättiin 20 000 mk, joka oli 5 % kiinteistön arvosta. Vastaavissa tapauksissa, joissa korva-
ukset määrättiin pelkästään meluhaitasta (5� dB;  aikaisemmin ei melua), korvaukset olivat 
keskimäärin noin 4 % kiinteistöjen arvosta.

Koivikko 210-402-12-97:
Omakotikiinteistön asuinrakennus sijaitsi lähes 250 metrin päässä moottoritiestä, joka kui-
tenkin näkyi tilan oleskelupihaan. Melumäärä tilalla oli vähäinen (44 dB), mutta koska sitä ei 
aikaisemmin ollut laisinkaan, määrättiin korvausta tiestä aiheutuvista immissioista yhteensä 
�0 000 mk, joka oli 2,5 % kiinteistön arvosta. Lähes vastaavanlaisille kiinteistöille, joilta ei 
ollut näköyhteyttä moottoritielle (mutta joiden melutaso oli n. 45 dB) määrättiin korvausta 
melusta johtuen keskimäärin � % verran.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Päätöksestä havaitsee kenties itsestään selvän asian, että kiinteistön kärsiessä melun ohella myös 
rumasta tienäkymästä, katsotaan kiinteistöjen menettävän enemmän arvoaan.

2 Lomakiinteistöjä oli toimituksessa vain kaksi ja ne sijaitsivat suunnilleen samalla etäisyydellä moottoritiestä. Toisen 
tilan omistaja valitti maaoikeuteen, jolloin kokonaiskorvausmäärää korotettiin 2,5 %:sta 4,2 %:iin.
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yleistietoimitukset	(TN:o	118881-1	ja	TN:o	119027-8),	joissa	oli	kysymys	val-
tatien	12	parantamisesta	Iitin	kunnassa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitettiin	
Itä-Suomen	maaoikeuteen	(II	jaosto,	5.10.1999,	99/25).	KKo	ei	myöntänyt	va-
lituslupaa.

Kulmala 142-403-3-331:
Valtatien �2 parantaminen johti siihen, että tien reu-
na siirtyi noin 50 metrin päästä aivan Kulmalan oma-
kotikiinteistön asuinrakennuksen seinämään kiinni 
(asuinrakennus osoitettu nuolella karttakuvassa 32). 
Toimitusmiehet määräsivät korvattavaksi asumisviih-
tyisyyden alentumasta �5 000 markkaa, joka oli 2,5 % 
kiinteistön arvosta. Haittaa todettiin toimituksessa ai-
heutuvan siitä, että hankkeen yhteydessä rakennusta suo-
jaavat puut oli poistettu. Melutason kiinteistöllä ei kat-
sottu nousseen johtuen rakennetusta meluaidasta. Tilan 
omistaja valitti maaoikeuteen.

Maaoikeus totesi ratkaisussaan, että tien siirtyessä 
lähemmäksi Kulmalan tilaa, asuinrakennuksen ja tien välistä oli jouduttu poistamaan huomat-
tava määrä suojapuustoa, jolloin pihan edessä ollut luontomaisema oli muuttunut siten, että 
pihapiiriin näkyi nyt vilkasliikenteinen tie. Maaoikeus totesi myös, että puuston poistamisesta 
aiheutuu tilalle myös aikaisempaa tilannetta enemmän pöly- ja pakokaasuhaittoja. Maaoikeus 
määräsi tiestä aiheutuvaksi immissiohaitan korvaukseksi 30 000 markkaa, joka oli 5 % kiin-
teistön arvosta. 

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Tilan aikaisempi kaupunkimainen sijainti on varmastikin vaikuttanut osaltaan määrättyyn 
korvaukseen, joka näppituntumalla arvioiden tuntuu alhaiselta. Kyseessä oli kuitenkin valtatie, 
joka aikaisemmassa tilanteessa oli ollut metsän takana piilossa.

yleistietoimitus	 (TN:o	 119112-5),	 joka	 oli	 erotettu	 omaksi	 toimituksekseen	
moottoritietoimituksesta	 (TN:o	 117288-5)	 Hämeenlinnassa	 vuonna	 1996.	
Toimituksesta	ei	valitettu.

Viimeksi mainitun toimituksen loppuvaiheessa tienpitäjä oli aloittanut meluaidan rakentami-
sen. Toimituksen kohteena ollut alue sijaitsi noin 3–4 km Hämeenlinnan keskustasta etelään 
asemakaava-alueella. Toimitusmiehet totesivat, että tien korotus ja meluaidan rakentaminen 
olivat muuttaneet maisemaa ja heikentäneet näköaloja monessa kohtaa. Toimitusmiehet päätti-
vät määrätä korvaukset harkinnan mukaan. Melun osalta korvauskynnyksenä oli 56 dB, mutta 
eräiden tilojen osalta päätettiin määrätä korvausta myös aikaisempaan tilanteeseen verrattuna 
kohonneesta melusta, vaikkei kynnys ylittyisikään. Alla on tilakohtainen analysointi korvaus-
vaatimuksia esittäneiden tilojen osalta.
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Vuorela 109-402-3-210X:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta melu- (mitattu 55 dB), maisema- ja immissiohaitoista 
yhteensä 50 000 mk ottaen huomioon uuden tien siirtymisen runsaasti lähemmäksi asuinra-
kennusta entiseen tilanteeseen verrattuna, melun kuulumisen erityisesti meluaidan päästä sekä 
tien pinnan ja meluaidan korkeudesta johtuvan olennaisen maiseman menetyksen.

Savela 109-402-5-64X:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta melu- (mitattu 56 dB) ym. immissiohaitoista yhteensä 
40 000 mk ottaen huomioon tien siirtymisen lähemmäksi asuinrakennusta, tien korottamisen 
ja meluaidan mataluuden tilan vieressä olevan sillan kohdalla. Todettakoon, että tila oli tie-
suunnitelmassa esitetty lunastettavaksi kokonaisuudessaan.

Kotipelto 109-402-2-9:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta maisemanmenetyksestä, melu- ym. immissiohaitoista 
yhteensä 25 000 mk ottaen huomioon mitatun melun 53 dB, tien lähenemisen ja merkittävän 
maiseman heikkenemisen johtuen tien korotuksesta ja meluaidoista. Tila oli rakentamaton 
rakennuspaikka moottoritien ja liittymien välittömässä läheisyydessä.

Peippola 109-402-3-161:
Toimitusmiehet hylkäsivät immissiohaittavaatimukset, koska mitattu melu oli vain 52 dB ja 
matkaakin asuinrakennukselta moottoritielle oli toimitusmiesten mukaan varsin paljon (kar-
tasta mitattu matka rakennuksen reunasta ajoradan reunaan on 82 m).

Repola 109-402-5-28:
Omistajan immissiohaittavaatimukset hylättiin, koska tilalla olleet rakennukset olivat tuotan-
torakennuksia.

Mäkirinne 109-402-10-25:
Toimitusmiehet määräsivät korvausta immissiohaitoista yhteensä 25 000 mk ottaen huomioon 
tilan aikaisemman sijainnin tien läheisyydessä sekä tien korotuksesta ja meluvalleista/-aidoista 
aiheutuneen merkittävän maiseman muutoksen. Asuinrakennus sijaitsi moottoritien ja liit-
tymien välittömässä läheisyydessä. Matkaa ajoradan reunaan oli n. 50 m ja meluvalliin alle 
20 m.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Koska toimituspöytäkirjoista ei ilmennyt kiinteistöjen arvoja, on prosentuaalisten arvon alen-
nusten päätteleminen hankalaa. Maanomistajien esittämissä vaatimuksissa kiinteistöjen arvon 
alentumisten oli katsottu olevan tiestä aiheutuvien immissioiden takia tilasta riippuen �5–
40 %. Oletettavasti toimituksessa määrätyt korvaukset ovat olleet suhteellisen lähellä vaadit-
tuja, sillä kukaan ei valittanut päätöksestä. Suurin osa korvauksista lienee perustunut tässä tut-
kimuksessa tarkoitettuihin maisemahaittoihin, sillä melutasot olivat matalia yleisperusteluissa 
todettuun haittakynnykseen verrattuna.
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yleistietoimitus	(TN:o	119803-4),	jossa	oli	kysymys	valtatien	5	rakentamisesta	
Iisalmen	kaupungissa	vuonna	1999.	Toimituksesta	valitettiin	Itä-Suomen	maa-
oikeuteen	(1.6.1999,	98/041).

Hankkeessa valtatie rakennettiin kaupungin keskustaajaman ohitustieksi kokonaan uuteen 
paikkaan kulkemaan harvaan asutun alueen läpi.

Luodelahti 140-407-20-1192X:
Kiinteistön loma-asunto sijaitsi �40 metrin päässä tiestä. Omistaja vaati korvausta melu- ym. 
haitoista. Koska melun haittakynnys ei ylittynyt (mitattu melu 54 dB), ei korvausta meluhaitasta 
määrätty. Katselmuksessa todettiin, että tilan pihapiiri oli päätieltä katsottuna osittain ulkora-
kennuksen suojaama. Em. seikoista huolimatta olosuhteiden muutoksesta määrättiin korvausta 
40 000 mk, joka oli 5 % tilan arvosta. Maaoikeus katsoi tilan arvon alentuneen myös melun 
vuoksi, koska katselmuksessa melu tuntui häiritsevältä. Korvausmäärää ei kuitenkaan muutettu.

Lypsyniemi 140-407-20-1004:
Lomakiinteistö, joka on osoitettu viereisessä karttakuvassa 
nuolella, sijaitsi ��0 metrin etäisyydellä tiestä niemen kär-
jessä. Toimituksessa katsottiin, että tilalle aiheutunut hait-
ta johtui tiepenkereestä, rakennetusta sillasta ja rantamai-
seman menetyksestä. Melutasoksi mitattiin 4� dB, jonka 
vuoksi omistajan meluhaittakorvaus hylättiin. Korvausta 
maisemahaitoista määrättiin �00 000 mk, joka oli 25 % 
tilan arvosta. MO vahvisti toimitusmiesten päätöksen.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus 
Lypsyniemen lomakiinteistöllä (4.8.2005):
Loma-asunto sijaitsi erittäin syrjäisellä niemekkeellä kär-
rypolkua vastaavan tien päässä. Itse loma-asunto näytti uudelta ja erittäin hyvin hoidetulta. 
Paikka oli ollut ennen tiehanketta varmastikin mitä idyllisin lomanviettopaikka. Loma-asun-
non pihasta katsottuna tie tuntui olevan aivan rannan edessä. Tie hallitsi maisemaa täydellises-
ti. Aistinvaraisesti arvioiden myös melu oli hyvin häiritsevää. Tien aiheuttama haitta oli kaiken 
kaikkiaan erittäin suuri. Oheinen valokuva on otettu lomarakennuksen vierestä katselmuksen 
yhteydessä. Kuvassa näkyy rantasaunan terassi ja valtatien silta.
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Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Maaoikeus perusteli haittakorvauksia mm. sillä, että kyseiset tilat olivat sijainneet aikaisemmin 
hyvin maaseutumaisessa ja rauhallisessa ympäristössä eikä niitä ollut aikaisemmin rasittanut 
minkäänlainen tieliikennehaitta. Maaoikeus myös poisti joidenkin tilojen osalta haittakorva-
uksia sillä perusteella, etteivät ne sijainneet aikaisemmin erityisen rauhallisessa ympäristössä. 
Ratkaisusta huomaa, kuinka tärkeä seikka kiinteistön aikaisempi sijainti on maisemahaitta- 
ym. immissiokorvauksia määrättäessä.

yleistietoimitus	(TN:o	120421-6),	jossa	oli	kysymys	valtatien	5	rakentamisesta	
moottoritieksi	Kuopion	kaupungissa	vuonna	1997.	Toimituksesta	valitettiin	Itä-
Suomen	maaoikeuteen	(I	jaosto,	26.6.1997,	97/005).

Korvausta maisemahaitasta vaatineet tilat sijaitsivat ennen tiehanketta verraten rauhallisessa ja 
maaseutumaisessa ympäristössä noin 300–500 metrin etäisyydellä vanhasta valtatiestä nro 5. 
Valtatien liikenteestä ei tuolloin ollut tiloille melu- tai muutakaan haittaa. Melun korvauskyn-
nykseksi asetettiin kuitenkin 55 dB.

Sauna-aho 297-411-22-7:
Moottoritien lähin ajorata oli omakotikiinteistön asuin-
rakennuksen seinästä  50 metrin etäisyydellä (asuinra-
kennus on osoitettu karttakuvassa 34). Tien ja asuinra-
kennuksen välissä oli lähes kolme metriä korkea melu-
valli. Moottoritiehankkeen yhteydessä oli rakennettu 
myös kuvassa näkyvä yksityistie ylittämään moottoritien. 
Melutasoksi mitattiin 60 dB. Maisemahaitasta todettiin, 
että yksityistien penger ja meluvalli olivat omiaan vä-
hentämään pihapiirin viihtyisyyttä ja maisema-arvoja. 
Korvausta määrättiin maaoikeudessa harkinnanvaraisesti 
85 000 mk.

Suonpätkä 297-411-24-7:
Moottoritien lähin ajorata oli omakotikiinteistön asuinrakennuksen seinästä  90 metrin etäisyy-
dellä. Tien ja asuinrakennuksen välissä oli kolme metriä korkea meluvalli. Moottoritiehankkeen 
yhteydessä rakennettu yksityistie sijaitsi myös tilan vierestä. Tila sijaitsi em. Sauna-ahon ti-
lan takana toisessa rivissä moottoritieltä katsottuna. Melutasoksi mitattiin 54 dB. Korvausta 
määrättiin maaoikeudessa harkinnanvaraisesti tiestä aiheutuvista immissiohaitoista yhteensä 
20 000 mk.

Lintula 297-411-22-15:
Moottoritien lähin ajorata oli asuinrakennuksen seinästä  95 metrin etäisyydellä. Tilan kohdal-
le ei oltu rakennettu meluvallia. Mitattu melutaso oli 56 dB. Korvaukseksi määrättiin maaoi-
keudessa 40 000 mk tiestä aiheutuvista immissiohaitoista. Tila näkyy oheisessa karttakuvassa 
Suonpätkän tilan eteläpuolella rakennetun yksityistien toisella puolella.
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Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Kaikkien tilojen osalta todettiin mielestäni mitä osuvimmin, että vaikka melurajat eivät sanot-
tavasti ylitykkään, alentaa moottoritien läheisyys jo itsessään kiinteistöjen arvoja.

yleistietoimitus	(TN:o	122470-4),	jossa	oli	kysymys	moottoritien	rakentamises-
ta	Heinolan	kaupungissa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitettiin	Etelä-Suomen	
maaoikeuteen	(III	jaosto,	7.12.2000,	00/016).

Kyyhkye 111-407-13-18:
Lomakiinteistön omistaja vaati korvausta tien raken-
tamisen aiheuttamasta kiinteistön arvon alentumisesta 
johtuen melu- ym. immissiohaitoista sekä ympäristö-
muutoksista ja kiinteistön käytön vaikeutumisesta yh-
teensä 20 000 mk. Toimitusmiehet totesivat, että kiin-
teistön entinen asuinrakennus oli nyt vapaa-ajankäytössä 
ja vastaa lomarakennuspaikkaa. Kiinteistö oli sijainnut 
ennen tiehankkeen toteuttamista liikennemelulta vapaas-
sa ympäristössä. Toimitusmiehet arvioivat melutasoksi 
pihapiirissä 57 dB, mikä vastasi taulukoiden mukaan 
��,� %:n arvonalennusta.  Maisemallisten ja muiden 
immissiohaittojen osalta ei kiinteistön arvonalennusta 
katsottu tapahtuneen. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön arvoksi �20 000 mk ja määräsivät 
siten korvausta �3 320 mk kiinteistön arvon alentumisesta.

Maaoikeus totesi katselmuksen jälkeen ratkaisussaan, että moottoritie sijaitsi lomarakennuk-
selta (osoitettu karttakuvassa 35) katsottuna pääosin kaakossa, jota oli pidettävä tärkeänä ilman-
suuntana. Moottoritie näkyi koillisesta alkaen laajassa sektorissa talon pihamaalle. Pihan laidassa 
moottoritien puolella oli matala hirsirakenteinen vaja ja lounaispuolella vanha navetta. Liikenteen 
melu kuului pihapiiriin varsin selvästi, koska tien ja kiinteistön välissä oli vain avointa peltoa. Tie 
oli noin 3 metriä pellon pintaa ylempänä. Meluhaitan lisäksi myös maisemahaitan sanottiin olevan 
suuri. Edellä mainituin perustein maaoikeus korotti korvauksen �5 000 markkaan. 

Tuhkamäki 111-407-15-2:
Omakotikiinteistön omistaja vaati samassa toimituksessa korvausta tien rakentamisen aiheutta-
masta kiinteistön arvon alentumisesta, sekä melu- ym. immissiohaitoista ja ympäristömuutoksis-
ta yhteensä 20 000 mk. Toimitusmiehet totesivat, että melun mittauksissa raskaiden ajoneuvojen 
maksimimelut vaihtelivat välillä 48–54 dB. Ennen tien rakentamista melumittauksissa oli mi-
tattu arvoja väliltä 64–66 dB. Mittaukset osoittivat, että uusi tie sijaitsi talouskeskuksen pihapii-
riin nähden suojassa siten, että ekvivalentti melutaso ja maksimimelutaso olivat laskeneet eikä 
ekvivalentti melutaso nykytilanteessa ylittänyt korvauskynnystä. Katselmuksessa toimitusmiehet 
totesivat, ettei kiinteistölle ollut aiheutunut sellaista maisemallista tai muuta immissioluonteista 
haittaa, että sen perusteella kiinteistön arvo olisi alentunut. Korvausvaatimus hylättiin.

Maaoikeus totesi katselmuksen perusteella, että tilan talouskeskus oli hyvin hoidettu ja että raken-
nukset olivat muutenkin siistejä. Oleskelupiha sijaitsi kiinteistön länsipuolella asuinrakennusta alem-
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pana, jonka vuoksi moottoritien melua ei katsottu häiritseväksi. Sen sijaan uusi 80 metrin etäisyydelle 
tullut Jyväskylään menevä tie näkyi ja kuului avoimen pellon yli. Em. perusteilla maaoikeus määräsi 
melu- ja maisemahaitan korvaukseksi yhteensä �0 000 mk, joka oli 5,9 % kiinteistön arvosta.

yleistietoimitus	(TN:o	126303-7),	jossa	oli	kysymys	moottoritien	rakentamises-
ta	Heinolan	kaupungissa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitettiin	Etelä-Suomen	
maaoikeuteen	(III	jaosto,	17.4.2000,	99/080).	KKo	ei	myöntänyt	valituslupaa.

Lammenpää 111-407-5-117:
Lomakiinteistö erikoislaatuisine rakennuksineen sijait-
si lammen rannalla syrjäisessä paikassa. Toimituksen 
yhteydessä korvausta määrättiin kiinteistön arvon ale-
nemisesta yhteensä 89 000 markkaa, joka oli �6,2 % 
sen arvosta. Omistaja valitti maaoikeuteen ja vaati, että 
korvausmäärää tulee korottaa, sillä siinä ei hänen mie-
lestään oltu huomioitu maiseman menetystä laisinkaan. 
Maaoikeus yhtyi valittajan kantaan ja totesi, että toimi-
tuksen yhteydessä määrätyt korvaukset oli määrätty ai-
noastaan meluhaittaa koskevien taulukoiden perusteella, 
eikä niissä oltu huomioitu tapahtunutta maiseman muu-
tosta. Maaoikeus korotti immissiotyyppisten haittojen 
kokonaiskorvauksen ��0 000 markkaan, joka oli 20 % tilan arvosta. Näin ollen 75 metrin 
päähän tullut moottoritie korotti meluhaitasta määrättyä korvausta kokonaisuudessaan 3,8 % 
kiinteistön arvosta. Karttatarkastelun nojalla on havaittavissa, että johtuen meluvalleista itse tie 
ei luultavasti näy tilalle. Myöskään tilalta avautuva pääilmansuunta ei ole moottoritielle päin. 
Em. seikoista huolimatta jokainen voi itse miettiä, ostaisiko kesämökin moottoritien vierestä 
vai luonnonrauhasta, mikäli tien vieressä oleva mökki olisi 20 % halvempi?

yleistietoimitus	(TN:o	128973-6),	jossa	oli	kysymys	valtatien	17	parantamisesta	
Joensuun	kaupungissa	vuonna	2001.	Toimituksesta	ei	käsitellyiltä	osin	valitettu.

Mattila 167-401-25-89 ja Mattila II 167-401-25-78:
Tiealueen leventymisestä ja ajokaistojen lähentymises-
tä aiheutui omakotikiinteistölle tieimmissiohaittoja. 
Toimituksen yhteydessä todettiin, että tiestä aiheutuu 
sekä melua että ruma tienäkymä. Uusi valtatie rakennet-
tiin nelikaistaiseksi, jolloin tiealue kiinteistön kohdalla 
läheni huomattavasti. Samalla itse tie tuli näkyviin �50 
metrin päässä sijaitseville rakennuksille suojapuuston 
poistamisen vuoksi. Melun osalta todettiin, että mitattu 
kolmen desibelin ylitys sietokynnyksestä aiheutti 2,2 % 
kiinteistön arvon alentumista. Maisemahaittaan eli sii-
hen, että ennen metsän takana ollut kaksikaistainen tie 

��

��



�� MaIsEMahaIToIsTa ja nIIdEn käsITTELysTä MaanMITTausToIMITuksIssa

oli muuttunut vieressä olevaksi nelikaistatieksi, etsittiin korvausohjeita ruotsalaisesta tutki-
muksesta. Sen perusteella rumasta tienäkymästä kärsivät kiinteistöt menettävät arvoaan n. �,5 
kertaa enemmän kuin vastaavasta melurasituksesta visuaalisesti häiriintymättömät kiinteistöt. 
Tutkimuksen perusteella korvaukseksi melusta ja maiseman menetyksestä määrättiin 3,3 % 
kiinteistön arvosta, joka oli yhteensä 40 000 mk.

Karttatarkastelulla on havaittavissa, että tien ja rakennusten välissä on avointa peltoa, jolla kul-
kee voimasiirtolinjoja. Lisäksi kiinteistön pohjoispuolella kulkee rautatie. Näin ollen ainakin kartta-
tarkastelun perusteella kiinteistön aikaisempi maisemallinen sijainti vaikuttaa melko rikkonaiselta.

yleistietoimitus	(TN:o	205431-3),	 jossa	oli	kysymys	Helsinki–Lahti-moottori-
tien	rakentamisesta	Lahden	kaupungissa	vuonna	1995.	Toimituksesta	valitet-
tiin	Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(III	 jaosto,	30.11.1992,	H	91/97)	 ja	edelleen	
Korkeimpaan	oikeuteen	(13.09.1995	t.	3702).

Kumpula 398-404-1-813:
Omakotikiinteistö rajoittui uuden moottoritien varteen. Tontin rajalle oli rakennettu melu-
valli. Koska tila sijaitsi jo ennestään Virtalan tien varressa, haittakynnykseksi melulle asetettiin 
55 dB. Mitattu melu oli 60 dB, jonka perusteella määrättiin korvattavaksi 3,5 % kiinteistön 
arvosta eli �4 000 markkaa. Maaoikeus katsoi, että melun lisäksi tiestä aiheutuu myös mui-
ta vähäisiä immissiohaittoja sekä maiseman menetystä, jotka yhdessä vaikuttavat siihen, että 
kiinteistö tulevaisuudessa jäänee asemakaavan ulkopuolelle. Edellä mainitut seikat huomioon 
ottaen maaoikeus katsoi kiinteistön arvon alentuneen yhteensä 25 % eli �00 000 markkaa. 
Etäisyys asuinrakennuksen seinästä lähimmän ajoradan reunaan oli 30 metriä. Korkein oikeus 
pysytti maaoikeuden päätöksen käsitellyiltä osin.

Jussila 398-404-1-817X:
Omakotikiinteistö oli sijainnut ennen tiehanketta melun vaikutusalueella, jonka vuoksi kor-
vauksia tiemelusta (haittakynnys 55 dB ja mitattu melu oli 53–54 dB) ei määrätty. Maaoikeus 
kuitenkin katsoi, että Jussilan tilan haittojen oli katsottava vastaavan sitä, mitä edellä Kumpulan 
kiinteistön osalta todettiin. Jussilan kohdalla ei moottoritien rakentamisen vuoksi kuitenkaan 
katsottu aiheutuneen sitä haittaa, että se olisi jäänyt asemakaavan ulkopuolelle. Edellä mai-
nituilla perusteilla maaoikeus arvioi moottoritien rakentamisen alentaneen kiinteistön arvoa 
�5 %:lla eli 60 000 markalla. Etäisyys asuinrakennuksen seinästä lähimmän ajoradan reunaan 
oli 30 metriä. Korkein oikeus pysytti maaoikeuden päätöksen.

Järvelä 398-404-1-190:
Omakotikiinteistö (osoitettu karttakuvassa 38) sijaitsi alueella, joka oli maisemallisesti rikko-
nainen. Kiinteistön vieressä oli sekä rautatie että yleisiä teitä. Melun haittakynnykseksi ase-
tettiin 55 dB. Mitattu melu oli 6�–63 dB, jonka perusteella korvaukseksi määrättiin 22 500 
markkaa. Maaoikeus totesi, että  noin 25 metrin päähän tullut moottoritien ajorata oli melu-
haitan lisäksi  katkaissut näkymän Kymijärvelle. Hankkeen johdosta järvinäkymän tilalle oli 
siis tullut moottoritienäkymä. Maaoikeus totesi myös, että hankkeen johdosta Järvelä oli jäänyt 
pysyvästi asemakaava-alueen ulkopuolelle. Edellä mainituin perustein maaoikeus katsoi moot-
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toritien alentaneen kiinteistön arvoa yhteensä 40 % eli 
220 000 markkaa. Korkein oikeus pysytti maaoikeuden 
päätöksen.

Koivuaho (RN:o 398-404-�-3�5) ja Koivumäki 
(RN:o 398-404-�-3�6) osalta maaoikeus totesi, että 
tavanomaisesta poikkeavia muita kuin tiemelusta ai-
heutuvia haittoja ei yli �00 metrin päässä olevasta tiestä 
voida katsoa aiheutuvan. Korkein oikeus oli samaa miel-
tä. Lomakiinteistö Koivumäen korvausta määrättäessä 
maaoikeus totesi, ettei sillä saa olla immissiokorvauksia 
määrättäessä merkitystä, onko kyseessä loma- vai omako-
tikiinteistö. Tähän lausahdukseen on vaikea yhtyä.

Korkein oikeus antoi samana päivänä myös toisen 
ratkaisun (t. 3703), jonka perusteella yleistietoimitus (TN:o ��6072-9) palautettiin toimitus-
miehille uudelleen käsiteltäväksi niiltä osin, kun kyse oli moottoritiestä aiheutuvista immissio-
haitoista. Haitat tuli arvioida maaoikeuden päätöksessä H 9�/97 esitetyllä aiempaa laajemmal-
la arviointitavalla. 

Maaoikeuden yleisperustelut päätöksessä H 9�/97 kuuluivat seuraavasti: 
Tiestä sen läheisyydessä sijaitseville kiinteistöille aiheutuvien ns. immissiohaittojen korvaami-
sen osalta maaoikeus toteaa yleisesti, että tiestä aiheutuvien haittojen perusteena on se, missä 
määrin haitat alentavat kiinteistön arvoa. Immissiohaittojen vaikutus rakennetun kiinteistön 
arvoon on suhteellisesti jonkin verran pienempi kuin rakentamattoman kiinteistön arvoon. 

yleistietoimitus	(TN:o	4022-207764),	jossa	oli	kysymys	valtatien	1	parantami-
sesta	moottoritieksi	Paimion	kunnassa	vuonna	2000.	Toimituksesta	ei	valitettu	
käsitellyiltä	osin.

Merilä I 577-419-3-5 ja Merilä II 577-419-3-8:
Omakotikiinteistön Merilä I kohdalla moottoritie rakennettiin tontin rajalle noin 20 metrin 
päähän asuinrakennuksesta. Kiinteistön osalta todettiin,  että erilaiset tiestä aiheutuvat haitat 
ovat niin merkittäviä, ettei tilaa voi vastaisuudessa käyttää asumiseen. Korvausta määrättäessä 
huomioitiin myös peltotila (Merilä II), jonka arvo lisättiin omakotikiinteistön arvoon koko-
naiskorvausta laskettaessa. Peltotila huomioitiin  kokonaiskorvausta määrättäessä sen vuoksi, 
että se teki kiinteistöstä rantaan rajoittuvan (Paimionjoki). Moottoritie katkaisi em. yhteyden, 
jolloin Merilä II jäi pelkäksi peltopalstaksi. Yhteenlasketuksi arvon alentumiseksi arvioitiin 
60 % kiinteistöjen arvosta eli 2�0 000 markkaa.

Jokiranta 577-470-2-5:
Jokirannan omakotikiinteistö sijaitsi Paimionjoen rannan läheisyydessä kauniilla mäellä noin 
�50 metrin päässä moottoritiestä. Hankkeen johdosta mäen alla oleva pelto- ja metsänäkymä 
oli muuttunut moottoritienäkymäksi. Uuden tilanteen aiheuttamaksi kiinteistön arvon alene-
maksi arvioitiin 5 % kiinteistön arvosta. Meluhaitasta ei päätöksen yhteydessä puhuta, joten 
voitaneen olettaa, että korvaus koostui pääasiassa maisemahaitasta.
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yleistietoimitus	(TN:o	213179-9),	jossa	kysymys	oli	kantatien	62	parantamises-
ta	Ruokolahden	kunnassa	vuonna	1995.	Toimituksesta	valitettiin	 Itä-Suomen	
maaoikeuteen	(mo,	II	jaosto,	15.8.1995,	K	95/4).

Vuorela 700-463-4-189:
Omakotikiinteistön asuinrakennuksen osalta todettiin, 
että sen piha oli tullut suojattomaksi puuston poista-
misen vuoksi. Tie oli lähentynyt noin �0 metriä hank-
keen johdosta ollen uudessa tilanteessa noin 20 metriä 
rakennuksen seinästä. Saunarannan osalta todettiin, että 
pyörätie ja oleskelupaikan rakentaminen olivat oleellises-
ti vaikuttaneet rannan rauhallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Poistetun puuston vuoksi tieltä oli nyt suora näköyhteys 
saunalle. 

Asuinrakennuksen osalta korvausta määrättiin 
harkinnanvaraisesti �0 000 mk suojapuuston menettä-
misestä. Saunarakennuksen arvon katsottiin alentuneen 
50 % eli 75 000 mk. 

Tienpitäjä valitti maaoikeuteen vedoten siihen, että saunan kohdalla tiealue oli etääntynyt 
5–�0 metriä (etäisyys uudessa tilanteessa n. 35 metriä), eikä tämän vuoksi korvattavaa haittaa 
ole voinut syntyä. Maaoikeus yhtyi valittajan kantaan ja poisti korvauksen saunarakennuksen 
osalta. Syynä korvauksen poistamiseen oli se, että sauna oli rakennettu vasta rakennuskaavan 
(johon tiealue perustui) vahvistamisen jälkeen. Kaavaa oli vieläpä muutettu Vuorelan eduksi 
ennen hanketta.
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Juhana Hiirosen suorittama katselmus Vuorelassa (6.8.2005):
Aikaa tien parantamisesta oli kulunut niin paljon, ettei maaoikeuden katselmustiedot pitäneet 
paikkaansa. Suojapuustoa oli saunan ympäristössä ja rakennuksen vieressä niin paljon, ettei 
näkyvyyttä tieltä päin ollut laisinkaan. Ainoastaan saunan edustalla oleva laituri näkyi kevyen-
liikenteen väylälle.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Ilmeisesti tiealueen loittonemisen ja suojapuuston poistamisen katsottiin kumoavan toistensa 
vaikutukset. Korvaukseen vaikutti myös se, että tiestä oltiin tietoisia jo saunan rakentamisen 
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aikaan. Olisiko em. seikkojen silti tullut vaikuttaa korvausvastuuseen? Toimituksessa todettiin, 
että paikka, mihin sauna oli rakennettu oli ainoa mahdollinen paikka sille. Mikäli koko saunaa 
ei olisi ollut olemassa, olisiko tapauksen yhteydessä korvattu rannan viihtyisyysarvon vähene-
minen? Katselmustiedoissa nimittäin todettiin, että ennen hanketta tilan ranta ml. saunaraken-
nus oli tien läheisyydestä riippumatta hyvin suojaisassa paikassa puuston vuoksi. Tässä tapauk-
sessa kiinteistölle aiheutunut muutos tien parantamisen johdosta ei vaikuta katselmustietojen 
perusteella erityisen dramaattiselta, minkä vuoksi määrätty �0 000 markan korvaus tuntuu 
melko suurelta.

yleistietoimitus	(TN:o	215496-7),	jossa	oli	kysymys	valtatien	6	rakentamisesta	
moottoritieksi	Imatran	kaupungissa	vuonna	1999.	Toimituksesta	valitettiin	Itä-
Suomen	maaoikeuteen	(II	jaosto,	23.3.1999,	99/4).

Toimituksen yhteydessä käytiin läpi yleiset korvausperusteet. Perusteissa todettiin immissio-
haittojen osalta, että kaupunkialueella esiintyy aina melua, jota kiinteistön omistajan tulee 
sietää tiettyyn rajaan saakka. Mainituksi rajaksi asetettiin 55 dB. Yleisperusteluissa todettiin 
myös, että kiinteistön omistaja oli velvollinen sietämään tiettyjä ympäristössään aiheutuvia 
muutoksia. Vain ennalta arvaamattomien ja tavanomaisuudesta poikkeavien, sekä pysyvää 
haittaa aiheuttavien ympäristömuutosten todettiin olevan korvattavia.

Tontti 15 153-071-33-15 ja Tontti 6 153-071-33-6:
Omakotikiinteistöt sijaitsivat kaupungin vuokraton-
teilla. Tontin �5 (osoitettu karttakuvassa 40) ja tontin 
6 omistajat vaativat korvausta kiinteistön pysyvästä 
arvon alentumisesta. Vaatimuksiaan he perustelivat 
sillä, että moottoritien meluvalli oli katkaissut näky-
män pihoilta. Katselmuksessa todettiin, että tontin �5 
asuinrakennus sijaitsi noin 40 metrin päässä moot-
toritiestä ja noin 20 metrin päässä moottoritien 3–4 
metriä korkeasta meluvallista. Lisäksi tontin vieressä 
todettiin olevan kevyen liikenteen ylikulkusillan kul-
maus. Edellä mainituin perustein näkymien todettiin 
umpeutuneen kahteen ilmansuuntaan. Maiseman ja 
lähiympäristön muutoksesta johtuen arvioitiin kiinteistön (Tontti �5) arvon alentuneen 5 % 
eli 20 000 markkaa. 

Tontin 6 osalta toimitusmiehet totesivat, että meluvalli rajoittuu vain yhdeltä suunnalta 
lähelle kiinteistöä, eikä siten aiheuta korvattavaa haittaa. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten 
ratkaisun näiltä osin.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Päätöksestä on havaittavissa, että kaupunkialueella sijaitseville kiinteistöille haittakynnys on 
huomattavasti keskimääräistä korkeampi. Tämä johtunee siitä seikasta, että ympäristö on jo ai-
kaisemmassa tilanteessa ihmisen muokkaamaa, eikä siten yksi (haitallinen) lisämuutos heilauta 
kiinteistön arvoa yhtä helposti. Myös maaseudulla olleissa tapauksissa on havaittavissa vastaava 
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piirre. Mikäli kiinteistön maisemallinen sijainti on ollut jo alkuperäisessä tilanteessa ns. rikko-
nainen, nousee haittakynnys tavanomaista korkeammalle.

yleistietoimitus	(TN:o	310774-8),	jossa	kysymys	oli	valtatien	16	parantamises-
ta	ylistaron	kunnassa	vuonna	1998.	Toimituksesta	valitettiin	Vaasan	maaoikeu-
teen	(26.3.1998,	V98/009).

Maijala 975-404-11-154:
Omakotikiinteistö Maijalan asuinrakennus sijaitsi Ylistaron keskustassa. Sitä käytettiin sekä 
liike- että asuinrakennuksena. Haittakorvausvaatimus hylättiin toimituksessa, koska hankkees-
sa oli kyse rakennuskaavan toteuttaminen. Omistaja valitti päätöksestä maaoikeuteen vaatien 
korvausta tiestä aiheutuvista immissioista, sekä avautuvan maiseman muutoksesta. Maaoikeus 
katsoi, että asuinrakennuksen osalta omakotikiinteistö oli menettänyt arvoaan, koska uuden 
siltarakenteen (mukulakivi päällysteinen) vuoksi liikennemelu ja tärinä olivat huomattavasti 
nousseet. Kevyenliikenteen väylä oli rakennettu tien ja rakennuksen väliin. Maaoikeus määräsi 
korvattavaksi asumisviihtyisyyden vähenemisestä ja siitä johtuvasta kiinteistön arvon alentumi-
sesta 35 000 mk, joka oli 4,5 % kiinteistön arvosta.

Salmela 975-404-11-53:
Tien toisella puolen Maijalan rakennusta vastapäätä sijainneelle Salmelan asuinrakennukselle 
korvattiin maaoikeudessa samoin perustein kiinteistön arvon alentumisesta �0 000 mk.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Korvausmäärien suurehkoon eroon vaikutti oletettavasti kiinteistöjen arvojen poikkeamat ja 
Maijalan puolelle rakennettu kevyen liikenteen väylä. Huomionarvoista ratkaisussa on tärinän 
mainitseminen osana haittakorvausta.

yleistietoimitus	(TN:o	313352-1),	jossa	oli	kysymys	maantien	301	parantami-
sesta	Näppilän	sillalla	Lempäälän	kunnassa	vuonna	1997.	Toimituksesta	valitet-
tiin	Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(25.3.1997,	96/76).

Näppilä 418-415-1-126:
Kiinteistön omistaja vaati toimituksessa korvausta tilallaan olevien vuokrattavien lomamök-
kien tietyön aikaisesta vuokratulojen menetyksestä ja vuokratulojen pysyvästä alentumisesta 
yhteensä 55� 400 mk. Erikseen vaadittiin korvausta meluvallin maisemointikustannuksista 
45 800 mk. Toimitusmiehet määräsivät korvauksena pysyvästä melu- ym. liikennehaitasta 
��3 000 mk ja tilapäisestä haitasta 33 000 mk. Tienpitäjän suorittamassa melumittauksessa 
melu ylitti 45 dB:n rajan tilan ranta-alueella.

Omistaja valitti maaoikeuteen, jossa hän uusi vaatimuksensa uudelleen muotoiltuna. 
Maaoikeus katsoi, että pysyvä arvonalennus oli keskimäärin �5–20 % alueen arvosta, josta 
melun vaikutukseksi voitiin katsoa runsaat �0 % ja loppuosa lomarakennuksille aiheutuneen 
tärkeän maiseman muuttumisesta.

Hankkeen yhteydessä rakennettiin myös meluvalli, joka oli 3–5 metriä korkea. Sen ai-
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heuttamasta haitasta ei määrätty korvausta, koska valli oli rakennettu omistajan pyynnöstä. 
Korvausta määrättiin sen sijaan maiseman muutoksesta, joka aiheutui aivan tien viereen (5–30 
metrin päähän) jääneille vuokrattaville rakennuksille. Kauempana rannassa noin 200 metrin 
päässä sijainneille rakennuksille ei haittaa katsottu aiheutuvan. Maaoikeus päätti nostaa pysy-
västä haitasta määrätyn arvonalennuskorvauksen �30 000 markkaan.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Ratkaisusta havaitaan, että jo 45 dB ylittävää melua pidettiin alueen laatu huomioon otta-
en kiinteistön arvoa alentavana haittana. Huomattakoon lisäksi, että maaoikeus on pyrkinyt 
ratkaisussaan erittelemään meluhaitan ja maisemamuutoksen vaikutukset kiinteistön arvoon, 
mitä on pidettävä korvauskäytännön valossa melko harvinaisena.

yleistietoimitus	(TN:o	4033-314545),	jossa	oli	kysymys	valtatien	9	rakentami-
nen	Kylmäkosken	kunnassa	vuonna	2001.	Toimituksesta	ei	valitettu	käsitellyiltä	
osilta.

Riippa 310-432-4-8:
Lomakiinteistöllä (karttakuva 4�, ylempi tila) oli 90-luvun alussa rakennettu huvilaraken-
nus. Rakennus oli sijainnut aikaisemmin rauhallisella paikalla ympäristössä, jossa ei ollut me-
lua tai muita häiriötekijöitä. Uudessa tilanteessa rakennus sijaitsi noin 70–80 metrin päässä 
Tarpianjoen yli rakennetusta sillasta. Toimituksessa katsottiin, että korvausvaatimuksessa esi-
tetty huvilakiinteistön kokonaisarvo 250 000 mk voitiin hyväksyä kiinteistön kokonaisarvoksi 
ennen tien rakentamista. Melusta (60 dB) aiheutuvaksi arvon alentumaksi saatiin laskennalli-
sesti 56 000 markkaa. Toimitusmiehet katsoivat, että kiinteistön arvo oli alentunut meluhaitan 
lisäksi myös sillan rakentamisen johdosta. Silta sijaitsi suoraan kiinteistön rannan edessä ja siltä 
oli suora näköyhteys tontin piha- ja ranta-alueelle. Sillasta aiheutuvaksi arvon alennukseksi, 
huomioiden sen, että kyseessä oli vapaa-ajan rakennus, toimitusmiehet arvioivat �5 % kiinteis-
tön arvosta eli 38 000 mk. Kokonaiskorvaukseksi laskettiin 94 000 markkaa.

Kun lisäksi huomioitiin, että melutaulukot, joiden perusteella meluhaitan korvaus mää-
rättiin koskivat rakennetussa ympäristössä olleita pysyvään asumiseen käytettyjä kiinteistöjä, 
oli kokonaiskorvausta pidettävä vieläkin suurempana. Lopulliseksi korvaukseksi kiinteistön 
arvon alentumisesta määrättiin tienpitäjänkin vastineessaan hyväksymä 40 % kokonaiskorvaus 
(�00 000 markkaa).

Kaislaranta 310-432-1-12:
Lomakiinteistöllä oli huvilara-
kennus. Rakennus oli sijainnut 
aikaisemmin rauhallisella pai-
kalla ympäristössä, jossa ei ollut 
melua tai muita häiriötekijöitä. 
Uudessa tilanteessa rakennus 
sijaitsi noin �70 metrin päässä 
Tarpianjoen yli rakennetusta �1
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sillasta. Lähimmillään ajorata oli noin 60–70 metrin päässä rakennuksesta, mutta välissä oleva 
kumpare esti suoran näköyhteyden, sekä vaimensi melua. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön 
kokonaisarvoksi 300 000 mk ennen tien rakentamista, jolloin melusta (55–56 dB) aihetuvak-
si laskennalliseksi arvon alennukseksi saatiin 38 000 markkaa. Toimitusmiehet katsoivat, että 
kiinteistön arvo oli melun lisäksi alentunut myös sillan rakentamisen johdosta. Etäisyydestä ja 
avautuvista näkymistä johtuen sillalta ei kuitenkaan voitu katsoa olevan suoraa näköyhteyttä 
piha-alueelle. Maisemahaitasta johtuvaksi arvon alennukseksi, ottaen huomioon vielä sen, että 
kyseessä oli vapaa-ajan rakennus, toimitusmiehet arvioivat noin 5 % kiinteistön arvosta eli 
�5 000 markkaa. Edellä mainituin perustein kokonaiskorvaukseksi arvioitiin 53 000 markkaa. 
Ottaen huomioon tämän kaltaisen korvauksen määräämiseen liittyvät epävarmuustekijät, toi-
mitusmiehet vahvistivat lopulliseksi korvaukseksi vaaditun 60 000 markkaa.

Alla on syyskuussa 2005 Pekka Rahkilan ottama valokuva kiinteistön Riippa huvilalta.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Ratkaisusta huomaa, kuinka tärkeää maisemahaittojen arvioinnissa tapauskohtainen tarkastelu 
on. Maisemahaittaa ei voida määrätä pelkästään esimerkiksi haittakohteen etäisyyden perusteel-
la. Mielenkiintoista tapauksessa on haittojen (maisema- ja meluhaitan) erottelu. Ratkaisussa on 
arvioitu molemmille haitoille oma vaikutuksensa kiinteistön arvoon. 

yleistietoimitus	(TN:o	4033-314617),	jossa	oli	kysymys	moottoritien	rakenta-
misesta	Valkeakoskella	vuonna	2001.	Toimituksesta	ei	valitettu	maaoikeuteen.

Kyseessä olleen moottoritien rakentaminen tapahtui alueelle, joka oli pääasiassa ollut vil-
kasliikenteisemmän liikennemelua aiheuttavan tieverkon vaikutuspiirin ulkopuolella. 
Toimituspöytäkirjassa todettiin, että melutaso oli vain yksi tekijä kiinteistöjen arvon mahdol-
lisessa muuttumisessa. Myös moottoritien ja siihen liittyvien yksityisteiden rakentaminen  oli 
saattanut muuttaa  kiinteistöjen lähimaisemaa ja vaikuttaa näin kiinteistöjen arvoon.

Ojamäki 908-425-1-62:
Mittausten mukaan melutaso oli noin 57 dB. Korvauskynnyksenä pidettiin 45 dB ottaen huo-
mioon kiinteistön aikaisempi sijainti. Melusta johtuvaksi arvon alennukseksi arvioitiin 9 %. 
Vaikka kiinteistöä käytettiin pysyvään asumiseen, olivat rakennukset melko huonokuntoiset. 
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Omakotikiinteistön arvoksi arvioitiin 35 000 euroa ja kaikenlaisista immissiohaitoista aiheu-
tuvaksi arvon alennukseksi �2 % eli 4 000 €. Etäisyys rakennukselta ajoradan reunaan oli 200 
metriä.

 Alhonkorpi 908-425-1-44:
Mittausten mukaan melutaso lomakiinteistöllä oli 53 dB. Arvon alennukseksi arvioitiin melun 
perusteella noin 6–7 %. Ottaen huomioon kiinteistön aikaisempi sijainti, korvauskynnyksen 
rajaksi asetettiin 45 dB. Kiinteistön arvoksi arvioitiin noin 50 000 euroa. Ottaen huomioon 
kiinteistön aikaisempi rauhallinen sijainti ja sen käyttö loma-asuntona, toimitusmiehet arvi-
oivat yhteenlasketuksi arvon alennukseksi �2 % eli 6 000 €. Etäisyys rakennukselta ajoradan 
reunaan oli �50 metriä.

Mikonmäki 908-437-1-55:
Mittauksen mukaan melutaso omakotikiinteistöllä oli 
noin 57 dB. Kiinteistöä käytettiin pysyvänä asuntona 
(osoitettu karttakuvassa 42). Ottaen huomioon sen, 
että kiinteistö oli jo aikaisemmin rajoittunut yleiseen 
tiehen, oli korvauskynnyksenä pidettävä 50 dB:n tasoa. 
Täten melusta johtuvaksi arvon alennukseksi arvioitiin 
8 %. Moottoritien sanottiin muuttaneen kiinteistön 
lähimaisemaa merkittävästi, jonka lisäksi vanha tonttia 
sivuava yleinen tie nousi muuta maastoa korkeammalle 
moottoritien ylittävälle  sillalle. Kiinteistön kokonaisar-
voksi arvioitiin 70 000 € ja arvon  alennukseksi 25 % eli 
�7 000 €. Etäisyys rakennukselta moottoritien ajoradan 
reunaan oli n. 70 metriä.

Kiinteistö on kuvattu alla olevassa valokuvassa Pekka Rahkilan toimesta syyskuussa 2005.

Haapamäki 908-457-22-0:
Melutaso oli noin 48 dB. Kyseessä oli maatilan talouskeskus, joka oli aikaisemmin sijainnut 
rauhallisella alueella. Toimitusmiesten näkemyksen mukaan korvauskynnyksenä oli pidet-
tävä 45 dB:n tasoa. Moottoritien meluvalli oli lisäksi muuttanut piha-alueen lähimaisemaa. 
Toimitusmiehet arvioivat 85 000 €:n arvoisen kiinteistön kokonaisarvon alennukseksi melusta 
ja lähimaiseman muutoksesta johtuen �2 % eli �0 000 €. Etäisyys pihamaan keskeltä ajoradan 
reunaan oli �00 metriä.
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Santamoisio 908-457-1-7:
Melutaso oli noin 54 dB. Kyseessä oli lomakiinteistö. Toimitusmiesten näkemyksen mukaan 
korvauskynnyksenä oli pidettävä 45 dB tasoa, jolloin melusta aiheutuvaksi arvon alennuksek-
si arvioitiin 6,5 %. Lähinäkymään moottoritie ei ollut sanottavasti vaikuttanut. Kiinteistön 
kokonaisarvoksi arvioitiin 50 000 € ja sen alennukseksi �2 % eli 6 000 €. Etäisyys pihamaan 
keskeltä ajoradan reunaan oli �00 metriä.

Onnenkuoppa 908-460-1-16:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli noin 57 dB. Toimituksen katselmuksen aikaan kiinteistöä 
käytettiin pysyvänä asuntona, mutta korvauksen saajat (edellinen omistaja) käytti sitä loma-
asuntona. Toimitusmiesten näkemyksen mukaan melun korvauskynnyksenä oli pidettävä 
45 dB tasoa, jolloin melusta aiheutuvaksi arvon alennukseksi saatiin �0,5 %. Moottoritie oli li-
säksi vaikuttanut merkittävästi kiinteistön lähimaiseman muuttumiseen. Toimitusmiehet arvi-
oivat kiinteistön kokonaisarvoksi noin 40 000 € ja sen alennukseksi 20 % eli 8 500 €. Etäisyys 
rakennukselta ajoradan reunaan oli 75 metriä.

Piilola 908-457-8-9:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli noin 59 dB. Lisäksi meluvallin sanottiin vaikuttaneen kiin-
teistön lähinäkymään. Kiinteistöä käytettiin pysyvänä asuntona ja se oli aikaisemmin sijainnut 
rauhallisella paikalla, jonka vuoksi korvauskynnykseksi asetettiin 45 dB. Melusta johtuvaksi ar-
von alennukseksi arvioitiin �3,5 %. Kiinteistön kokonaisarvoksi toimitusmiehet arvioivat noin 
85 000 € ja sen alennukseksi 25 % eli 2� 000 €. Etäisyys rakennukselta ajoradan reunaan oli 50 
metriä.

Sangria 908-457-19-0:
Melutaso  omakotikiinteistöllä oli noin 57 dB. Kiinteistöä käytettiin pysyvänä asuntona ja 
se oli aikaisemmin sijainnut rauhallisella paikalla, jonka vuoksi korvauskynnykseksi melulle 
asetettiin 45 dB. Melusta johtuvaksi arvon alennukseksi arvioitiin �0,5 %. Lisäksi kiinteistön 
lähinäkymä oli muuttunut voimakkaasti moottoritien yli rakennetun yksityistiesillan johdosta. 
Kiinteistön länsirajalla oli aikaisemminkin sijainnut yksityistie, mutta nyt kiinteistöjä, joita 
varten sitä tarvittiin oli useampia, jonka vuoksi tien liikennemäärä oli noussut huomattavasti. 
Kiinteistön kokonaisarvoksi toimitusmiehet arvioivat 85 000 € ja sen alennukseksi 25 % eli 
2� 000 €. Etäisyys rakennukselta ajoradan reunaan oli 85 metriä.

Pitkäniemi 908-457-13-25:
Melutaso kiinteistöllä oli noin 5� dB. Kiinteistöllä sijaitsi huonokuntoinen asuinrakennus ja 
vanha navetta. Ottaen huomioon sen, että kiinteistö oli jo aikaisemmin rajoittunut yleiseen 
tiehen, korvauskynnyksen rajaksi asetettiin 50 dB. Moottoritie ei toimitusmiesten näkemyksen 
mukaan ollut myöskään vaikuttanut olennaisesti kiinteistön lähimaisemaan. Toimitusmiesten 
näkemyksen mukaan moottoritie oli kuitenkin saattanut jossain määrin vaikuttaa kiinteistön 
arvoon. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön arvoksi 30 000–35 000 € ja sen alennukseksi 
5 % eli � 700 €. Etäisyys rakennukselta ajoradan reunaan oli �50 metriä.

Mäntymäki 908-457-16-0:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli noin 57 dB. Asuinkäytössä oleva kiinteistö oli sijainnut ai-
kaisemmin rauhallisella alueella. Toimitusmiesten näkemyksen mukaan korvauskynnyksenä 
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oli pidettävä 45 dB:n tasoa, jolloin melusta johtuvaksi arvon alennukseksi arvioitiin �0,5 %. 
Moottoritie oli toimitusmiesten mukaan myös jossain määrin vaikuttanut kiinteistön lähinä-
kymään. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön kokonaisarvoksi 85 000 € ja sen alennukseksi 
20 % eli �7 000 €. Etäisyys rakennukselta ajoradan reunaan oli 90 metriä.

Pellonpää 908-457-10-10:
Melutaso omakotikiinteistöllä oli 52 dB. Kiinteistö oli aikaisemmin sijainnut rauhallisella alu-
eella, joten korvauskynnykseksi asetettiin 45 dB. Melusta johtuvaksi arvon alennukseksi saatiin 
näin ollen 4,5 %. Kiinteistö oli aikaisemmin sijainnut yksityistien päässä. Nyt kyseistä yksityis-
tietä oli jatkettu moottoritien yli palvelemaan moottoritien eteläpuolelle jääneitä kiinteistöjä. 
Tästä katsottiin aiheutuvan varsinkin kesäaikana mm. pölyhaittoja. Myöskin kiinteistön lähi-
maisema oli muuttunut voimakkaasti moottoritien rakentamisen ja sen ylittävän yksityistiesil-
lan johdosta. Toimitusmiehet arvioivat kiinteistön arvoksi 75 000 € ja sen alennukseksi 20 % 
eli �5 000 €. Etäisyys rakennukselta ajoradan reunaan oli ��0 metriä.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Toimituksessa määrätyt korvaukset olivat huomattavasti keskimääräistä korvaustasoa korkeam-
pia, mikä on osaltaan varmasti vaikuttanut siihen, ettei tapauksesta valitettu. Useasta muusta 
tapauksesta poiketen korvaukset kiinteistön pysyvästä arvon alentumisesta oli määrätty prosen-
tuaalisina eli suhteellisina korvauksina.

Tapauksen yhteydessä lähimaiseman muuttumisesta käytettiin erilaisia adjektiiveja, kuten 
voimakkaasti, olennaisesti, jossain määrin ja ei sanottavasti. Ei sanottavassa maiseman muu-
toksessa oli kyse siitä, että moottoritie näkyi, muttei häirinnyt. Voimakkaassa ja olennaisessa 
maiseman muutoksessa haittakohteen katsottiin hallitsevan maisemaa.

yleistietoimitus	(TN:o	412201-0),	jossa	oli	kysymys	paikallistien	13004	raken-
tamisesta	saaristoon	Porin	kaupungissa	vuonna	1996.	Toimituksesta	valitettiin	
Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(12.11.1996,	T96/4).

Toimituksessa selostettiin, että immissiohaitat esiintyvät lähinnä lisääntyneenä liikennemelu-
na, maiseman menetyksenä, liikenteen aiheuttamina päästöinä sekä tien läheisyyden aiheutta-
mana yleisenä häiriönä.

Lähes kaikki toimituksen kohteena olleet kiinteistöt rajoittuivat rantaan. Uuden tien 
osuudella haitan katsottiin vaikuttavan pysyvästi kiinteistön arvoon, jonka vuoksi immissio-
haitat päätettiin määrittää prosentuaalisesti kiinteistön arvosta. Niille kiinteistöille, jotka olivat 
jo aikaisemmin vanhan tien varrella, immissiohaitta päätettiin määrittää vuotuishaittana. Tämä 
tarkoitti sitä, että vuotuinen haitta pääomitettiin haitan arvioidulle kestoajalle. Edellä maini-
tussa tapauksessa kyse oli useimmiten puuston poistamisesta aiheutuvista näkymähaitoista.

Tielaitos vaati, että tien tuoma hyöty huomioidaan korvauksissa. Aikaisemmin monelle 
kiinteistölle ei ollut päässyt laisinkaan autolla. Tähän vaatimukseen maaoikeus kuitenkin tote-
si, että useimmiten saaristoon hakeutuvat haluavat juuri nimenomaan luonnonrauhaa, jonka 
vuoksi hyötyä ei tule lähtökohtaisesti huomioida korvauksissa. Maaoikeus lisäsi, että yleisen 
tien häiriö voi olla huomattavaa, vaikkei melutasojen ohjearvot ylitykkään.
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Helleranta 609-401-14-31 ja Helleranta II (lakannut), sekä Härkäniemi 609-401-
14-34:
Kiinteistöille Helleranta ja Helleranta II oli aiheutunut suojapuuston poistamisesta näkymä- ja 
meluhaittaa. Korvauksen määräksi arvioitiin � 000 mk/vuosi, joka pääomitettiin �0 vuodelle. 
Korvausta määrättiin yhteensä 7 720 mk. Härkäniemen korvaus määrättiin vastaavasti. Etäisyys 
tieltä lomarakennuksiin oli 30–40 metriä. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun.

Lounasranta 609-401-14-51X:
Lomakiinteistölle oli aiheutunut suojapuuston poistamisesta näkymä- ja meluhaittaa. Korvausta 
määrättiin vaaditun suoja-aidan menettämisen ja immissiohaitan yhdistelmänä yhteensä 
� 500 mk/vuosi, joka pääomitettiin �0 vuodelle. Lopullinen korvaus, jonka myös maaoikeus 
pysytti oli  yhteensä �� 580 mk.

Tuulensuu 609-401-14-35:
Lomakiinteistölle oli aiheutunut lievää haittaa suojapuuston poistamisesta. Tilalle korvattiin 
immissiohaitasta 500 mk/vuosi yhteensä seuraavan �0 vuoden ajalta 3 860 mk. Etäisyys tieltä 
lomarakennukseen oli 62 metriä. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun.

Asell 609-420-1-22:
Lomakiinteistö rajoittui Salmenviikin lahteen. Tilan loma-asunto ja muut rakennukset sijaitsi-
vat melko suojassa uudesta tiestä (tie oli 55 metrin päässä), koska tie oli loma-asuntojen kohdal-
la kallioleikkauksessa. Kiinteistön arvon alenemaksi arvioitiin �0 % eli 8 850 mk. Maaoikeus 
pysytti toimitusmiesten ratkaisun.

Kaijala 609-420-1-196:
Kiinteistölle oli vahvistettu rantakaava ja sillä sijaitsi rakentamaton kaavatontti. Uusi tie kulki 
tontin poikki. Korvausta jäljelle jääneen kaavatontin arvon alennuksesta määrättiin 20 % sen 
arvosta eli �4 350 mk. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun.

Kuuttukari 609-432-9-62:
Toimitusmiehet katsoivat, että saarikiinteistöllä oli tonttiarvoa, sillä rakennusluvan saamista 
alueelle oli pidettävä todennäköisenä. Uusi tie kulki tontin halki. Korvausta määrättiin tontin 
arvon alentumisesta 20 % eli 20 000 mk. Maaoikeus totesi, että rakennuspaikkoja korkeam-
malla ollut tie häiritsi huomattavasti läheisten alueiden käyttöä. Koska kyseessä ollut kiinteistö 
muodosti itsenäisen saaren, oli tieyhteydestä koituva hyöty katsottava kuitenkin keskimääristä 
hyötyä suuremmaksi ja sen vuoksi vähennettävä määrätystä korvauksesta. Korvaus alennettiin 
�5 %:iin.

Göstä 609-432-9-75:
Toimitusmiehet katsoivat, että tilalla oli tonttiarvoa, sillä rakennusluvan saamista alueelle oli 
pidettävä todennäköisenä. Uusi tie kulki tontin vierestä. Korvausta määrättiin tontin arvon 
alentumisesta 20 % eli 25 600 mk. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun.
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Haapakka 609-432-9-20:
Lomakiinteistön rakennukset sijaitsivat 40–70 metrin etäisyydellä uudesta tiestä. Tien ja raken-
nusten välissä oli suojapuustoa. Tilan ranta avautui sillalle ja tiepenkereeseen. Toimitusmiehet 
katsoivat kiinteistön arvon alentuneen 20 % eli 48 000 mk. Maaoikeus pysytti toimitusmies-
ten ratkaisun.

Kettusaari 609-443-11-4X:
Lomakiinteistön rakennukset sijaitsivat noin 40 metrin etäisyydellä tiestä lukuun ottamat-
ta saunaa, joka oli tien välittömässä läheisyydessä. Rantanäkymä avautui kohti tiepengertä. 
Kiinteistön arvon alennukseksi katsottiin 40 % eli �76 000 mk. Maaoikeus totesi, että meri-
näkymä oli pilaantunut. Maaoikeuden mielestä tämä haitta ei ollut kuitenkaan suojapuuston 
takia kovinkaan huomattava. Ranta-alueen arvon katsottiin alentuneen puoleen ja lomaraken-
nusten 20 %. Kokonaiskorvaukseksi määrättiin 35 % kiinteistön arvosta.

Säteri (lakannut):
Rakentamattomalla lomarakennuspaikalla oli vahvistettu rantakaava. Uusi tie kulki tontin vie-
restä. Korvausta tontin arvon alennuksesta määrättiin 20 % eli 20 000 mk. Maaoikeus pysytti 
toimitusmiesten ratkaisun.

Koivukari 609-412-2-219:
Lomakiinteistö sijaitsi pienellä saarella noin �20 metrin etäisyydellä tiestä. Saarella oli neljä ra-
kennusta. Tien sanottiin hallitsevan näkymää pohjoisen suuntaan. Korvausta kiinteistön arvon 
alentumisesta määrättiin �0 % eli �2 000 mk. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun.

Halsö 609-412-2-324:
Tie saavutti mantereen kiinteistön alueella. Tilan päärakennuksen etäisyys tiestä oli 60 met-
riä. Haittaa katsottiin aiheutuvan päärakennukselle ja pihapiirille. Korvausta kiinteistön arvon 
alentumisesta määrättiin �0 % sen arvosta eli �7 000 mk. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten 
ratkaisun.

Ahola 609-412-1-201:
Osa tilan (kyseessä ei ollut rantatila) piha-alueesta 
oli jäänyt tien alle. Rakennus oli noin 30 metrin 
etäisyydellä tiestä ja lisäksi piha-alue avautui tien 
suuntaan. Korvausta määrättiin 30 % kiinteistön 
arvosta eli 39 900 mk. Maaoikeus pysytti toimi-
tusmiesten ratkaisun.

Saaristo 609-443-11-16 ja  
Harrinranta 609-443-11-15:
Tiealue leikkasi kiinteistöt siten, että rakennuk-
set ja piha-alue jäivät alle 30 metrin päähän ties-
tä. Loma-asunnon etäisyys tiehen oli �5 metriä. 
Toimitusmiehet katsoivat, että tiestä aiheutuu huomattavaa haittaa. Kiinteistön arvon alen-
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nuksena korvattiin 40 % kiinteistön arvosta eli yhteensä 97 200 mk. Maaoikeus korotti kor-
vauksen 50 %:iin, koska rannan osalta oli menetetty merimaisema lounaaseen käytännössä ko-
konaan, eikä myöskään suojapuustoa tien ja rakennuksen välissä ollut laisinkaan. Loma-asunto 
on osoitettu karttakuvassa 43.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus Saariston tilalla (2.8.2005):
Loma-asunnolle saapuessa ajoin autollani lomapaikan ohi, sillä maaoikeuden lähes kymmenen 
vuotta vanhoista katselmustiedoista poiketen tien ja asunnon välissä oli erittäin tiheä ja runsas 
suojapuusto, joka esti paikan näkymisen tielle käytännössä kokonaan. Pihalla ollessani varsin-
kin ohi ajavien rekkojen melu oli häiritsevää. Onneksi tiellä ei ollut katselmuksen aikaan kovin 
runsas liikenne. Lomapaikan ranta oli surullinen näky. Tien kivinen penger oli aivan laiturin 
vieressä. Kun tieltä katsoi alueelta aikaisemmin auennutta idyllistä saaristomaisemaa ymmärsi 
hyvin korvauksen suuruuden. Alla oleva valokuva on otettu loma-asunnon rannasta elokuussa 
2005.

yleistietoimitus	(TN:o	117238-0),	jossa	kyseessä	oli	valtatien	4	parantaminen	
muuramen	 kunnassa	 vuonna	 1997.	Toimituksesta	 valitettiin	 Pohjois-Suomen	
maaoikeuteen	(2.	jaosto,	9.4.1997,	K96/1).

Mäenrinne 500-402-6-286:
Korvausvaatimuksessaan omakotikiinteistön omistaja 
vaati �35 000 markan suuruista korvausta tiestä aiheu-
tuvista immissiohaitoista. Toimitusmiehet arvioivat kiin-
teistön arvoksi 550 000 mk ja immissiohaittojen aihe-
uttamaksi kiinteistön arvon alentumiseksi noin 8 % eli 
44 000 mk. Korvausmäärä laskettiin melutaulukoiden pe-
rusteella. Maaoikeudessa tilan omistajat uudistivat toimi-
tuksessa esittämänsä korvausvaatimuksen. Maaoikeuden 
mukaan tila oli aikaisemmin sijainnut luonnonkauniissa 
ja rauhallisessa ympäristössä. Meluvallista huolimatta 60 
metrin etäisyydellä sijainneen valtatien johdosta melu oli ��
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maaoikeuden mielestä kiistämättä lisääntynyt. Maaoikeus kiinnitti huomiota myös meluvallin 
maisemaa rumentavaan vaikutukseen. Ratkaisun perusteluissa todettiin, että meluvallin lähei-
syyden voidaan katsoa vaikuttavan rumentavasti alueen maisemakuvaan. Myös liikenne näkyi 
uudessa tilanteessa oleskelupihalle. Edellä mainituilla perusteilla maaoikeus päätyi toteamaan, 
että Mäenrinteen tilan arvo oli alentunut hankkeen johdosta yhteensä �2 % eli 66 000 mk. 
Korvaus määrättiin LunL 38 §:n nojalla.

yleistietoimitus	 (TN:o	 311341-5),	 jossa	 kysymys	 oli	Tampereen	 itäisen	 ohi-
kulkutien	 rakentaminen	Tampereella	 vuonna	 1998.	Toimituksesta	 valitettiin	
Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(III	jaosto,	30.11.1998,	97/76).	KKo	ei	myöntänyt	
valituslupaa.

Kyse oli siis kokonaan uuden tien rakentamisesta taaja-asutusalueelle. Tien aiheuttamista im-
missiohaitoista toimitusmiehet totesivat, että kiinteistöjen lähiympäristön muutos oli alentanut 
kiinteistöjen arvoa joidenkin tilojen kohdalla enemmän kuin pelkät melutaulukot osoittivat.

Viialan kaupungin osan kortteli 5211 tontti 8:
Melutasoksi omakotikiinteistöllä mitattiin 55 dB. Tontin rajalle oli rakennettu korkea melu-
valli, joka peitti näkyvyyden ja laski tontin viihtyisyysarvoja. Em. melu- ja maisemahaitois-
ta määrättiin korvausta 65 000 mk. Kiinteistön omistaja valitti toimitusmiesten päätöksestä 
vaatien korvauksen korottamista �40 000 markkaan. Maaoikeus totesi katselmuksessaan, että 
talon kohdalla oli meluvalli, jonka lisäksi idempänä tiellä kulkevat autot näkyivät pihamaalle. 
Maaoikeus korotti kokonaiskorvauksen määrän �00 000 markkaan.

Veikkola 837-589-10-26:
Melutasoksi omakotikiinteistöllä mitattiin 57 dB. 
Tästä melusta pääosa kuitenkin aiheutui asemakaa-
van mukaisen kadun liikenteestä. Tilan vierestä kulki 
myös ramppi �2 metrin etäisyydellä asuinrakennukses-
ta. Toimitusmiehet katsoivat, että ramppi oli alentanut 
kiinteistön arvoa 5 % eli 60 000 markkaa. Omistaja vaa-
ti korvauksen korottamista 480 000 markkaan perustel-
len vaatimustaan sillä, että tie oli rakennettu niin lähelle 
asuinrakennusta, että siltä oli suora näköyhteys taloon 
ja pihamaalle. Maaoikeus totesi, että tie ramppeineen ja 
liikennevaloineen näkyi pihamaalle ja sisälle taloon ja, 
että niiden aiheuttama haitta oli huomattava. Maaoikeus 
korotti korvauksen �00 000 markkaan, joka oli 8,3 % kiinteistön arvosta. Asuinrakennus on 
osoitettu karttakuvassa 45.

Lukonmäen kaupunginosan kortteli 6321 tontti 4:
Melutasoksi omakotikiinteistöllä mitattiin 56 dB. Pihapiirin välittömään läheisyyteen oli raken-
nettu korkea meluvalli, joka peitti näkyvyyden ja laski tontin viihtyisyysarvoja. Toimitusmiehet 
katsoivat, että omakotikiinteistön arvo oli pysyvästi alentunut ja määräsivät korvattavaksi im-

��



�2 MaIsEMahaIToIsTa ja nIIdEn käsITTELysTä MaanMITTausToIMITuksIssa

missiohaitoista yhteensä �50 000 mk. Kiinteistön omistaja valitti päätöksestä maaoikeuteen 
ja vaati korvauksen korottamista 300 000 markkaan. Maaoikeus piti toimituksessa määrättyä 
�50 000 markan korvausta riittävänä, eikä korottanut korvausta (määrätty korvaus oli 35 % 
kiinteistön arvosta). Maaoikeus luonnehti tilannetta seuraavasti: tätä on pidettävä riittävänä 
korvauksena, vaikka melu muun muassa yläkerran tienpuoleiseen makuuhuoneeseen on huo-
mattava ja tiestä aiheutuva näköhaitta on suuri.

yleistietoimitus	(TN:o	114981-8),	jossa	oli	kysymys	valtatien	3	rakentamises-
ta	moottoritieksi	Janakkalan	kunnassa	vuonna	1995.	Toimituksesta	valitettiin	
Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(II	jaosto,	24.1.1995,	H	93/120).

Useiden kiinteistöjen kohdalla immissiokorvauksia määrättäessä puhuttiin ainoastaan melu-
haitasta. Toimituksen yhteydessä korvaukset määrättiinkin pääasiassa melutaulukoiden pe-
rusteella. Maaoikeudessa haitan käsitteeseen lisättiin muutaman tilan osalta myös maisemassa 
tapahtuneet muutokset. Kokonaishaitan suuruutta arvioitiin maaoikeudessa VTT:n tiedotteen 
�355 ”Tieliikenteen ympäristövaikutus rakentamattoman kiinteistön arvoon” perusteella. 
Lisäksi maaoikeus totesi yleisperusteluissaan, ettei kiinteistöjen tarkempi arviointi ole tarpeen 
immissiohaitan korvaamista varten niiden summittaisuuden ja suuren harkinnanvaraisuuden 
vuoksi.

Alue, jonne tie rakennettiin oli maaseutumainen. Muutama tila oli kuitenkin jo aikai-
semmin kärsinyt vanhan kolmostien tuomista haitoista, mikä huomioitiin korvausta alentava-
na tekijänä. Alla on tilakohtainen esittely niiden kiinteistöjen osalta, joiden kohdalla korvaus 
näyttää muodostuneen osittain myös maiseman muutoksesta.

Mertsinmäki 165-431-1-1319:
Omakotikiinteistön asuinrakennus sijaitsi noin 65 metrin päässä tien reunasta. Tilan kohdalla 
moottoritien ylitti paikallistie. Tilan pihapiiri oli tielle päin. Maaoikeudessa kiinteistön arvoksi 
arvioitiin 200 000–250 000 mk ja arvon alennukseksi �5–20 % johtuen tien aiheuttamasta 
melusta (58 dB) ja yleisestä häiriöstä. Korvausta määrättiin 40 000 mk. Taulukon mukainen 
meluhaitta korvaus olisi ollut noin 5 %.

Karamäki 165-419-1-31:
Toimituksen yhteydessä kiinteistölle määrättiin tiestä aiheutuvista melu- ja muista immissiohai-
toista korvausta yhteensä 20 000 mk sitä tarkemmin yksilöimättä. Maaoikeus totesi katselmuk-
sessaan, että kyseessä oli talouskeskus, jonka kohdalla esimerkiksi maisemalliset muutokset eivät 
olleet kovin merkittäviä tekijöitä arvon muodostuksessa. Lisäksi maaoikeus totesi, että tilan vanha 
asuinrakennus oli niin vähäarvoinen, että se jäänee tulevaisuudessa pois käytöstä riippumatta 
moottoritiestä. Em. perustein maaoikeus katsoi, että tila kärsii maisemahaittaa vain muutaman 
vuoden ajalta. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun ja vahvisti immissiohaitan korvauk-
seksi 20 000 mk. Etäisyys asuinrakennukselta moottoritielle oli noin 70 metriä.

Mattila 167-419-1-107X:
Toimituksen yhteydessä omakotikiinteistölle määrättiin melusta (55 dB) ja meluvallista aiheu-
tuneesta maiseman menetyksestä korvausta yhteensä 25 000 mk, joka oli noin 5 % kiinteistön 
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arvosta. Omistaja valitti päätöksestä maaoikeuteen ja vaati korvauksen korottamista 80 000 
markkaan. Maaoikeuden katselmuksen aikaan melu kuului häiritsevästi pihaan, jota rumensi 
meluvalli. Em. perusteilla maaoikeus korotti korvauksen 9 % kiinteistön arvosta eli 45 000 
markkaan.

Sola 165-402-1-160:
Toimituksen yhteydessä omakotikiinteistölle määrätty immissiokorvaus perustui ainoastaan 
meluun, jonka mukaan korvausta määrättiin 5 % kiinteistön arvosta. Maaoikeuden katsel-
muksessa kuitenkin havaittiin, että oleskelupihan koilliseen avautuva näkymä oli heikentynyt 
olennaisesti meluvallin vuoksi. Maaoikeus määräsi korvattavaksi 20 % kiinteistön arvosta eli 
yhteensä 48 000 mk. Etäisyys asuinrakennukselta tielle oli alle 60 metriä.

Hannula 165-402-1-24:
Tila muodostui kahdesta palstasta. Rantapalsta (osoitettu 
karttakuvassa 46) jäi aivan moottoritien kupeeseen. Sen 
arvoksi maaoikeus arvioi 30 000 mk perustellen alhaista 
arviotaan sillä, että vaatimaton joenvarsipalsta oli sijainnut 
jo aikaisemminkin vanhan kolmostien vieressä noin �00 
metrin etäisyydellä tiealueen reunasta. Korvausta määrät-
tiin rantapalstan osalta rakennuspaikan menettämisestä 
yhteensä 20 000 mk. Nyttemmin rantapalstalle on raken-
nettu. Toisen palstan muodosti asuinkäytössä ollut palsta, 
jolla oleva asuinrakennus sijaitsi noin �40 metrin etäisyy-
dellä tiestä. Katselmuksessaan maaoikeus totesi, että melu 
kuului häiritsevänä pihaan ja että meluvalli rumensi maise-
maa pihan avautumisilmansuunnassa. Maaoikeus päätti korottaa toimituksessa melutaulukoiden 
perusteella määrättyä 7 % korvausta �0 %:iin kiinteistön arvosta eli yhteensä 35 000 markkaan.

yleistietoimitus	 (TN:o	 118394-2),	 jossa	 oli	 kysymys	Turun	 moottoritien	 ra-
kentamisesta	Piikkiön	kunnassa	vuonna	1998.	Toimituksesta	valitettiin	Etelä-
Suomen	maaoikeuteen	(II	jaosto,	17.6.1998,	T	97/54).

Toimituspöytäkirjan yleisperusteluissa selitettiin immissiohaitan korvaamisperusteita ja edelly-
tyksiä. Moottoritie oli rakennettu suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousmaisemaan, eivätkä 
toimituksen kohteena olleet kiinteistöt olleet kärsineet aikaisemmin immissioista muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. Yleisperusteluissa todettiin, että haitat tulevat tulevaisuudessa 
todennäköisesti kasvamaan tien tultua rakennetuksi koko pituudeltaan. Liikenteen arveltiin 
olevan tiellä jatkuvaa, jonka vuoksi meluarvojen katsottiin ylittyvän myös yöllä. 

Toimitusmiehet totesivat, että tienpitäjän oli korvattava kiinteistön omistajille tiehankkees-
ta aiheutunut immissiohaitta yleistielain 62 § � mom. 5 kohdan perusteella. Immissiohaittana 
oli yleisperusteluiden mukaan korvattava sekä aineellinen immissio (melu, pöly yms.) että ai-
neeton immissio (maisema yms.). Korvaamisen edellytyksenä oli, että kyseessä tuli olla ”vanha 
kiinteistö” eli toisin sanoen kiinteistön oli oltava rakennettu tai muodostettu rakentamistarkoi-
tuksiin ennen tiehankkeen vireille tuloa.
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Immissiohaitan suuruuden määräämiseksi toimitusmiehet käyttivät apuna Heinosen 
(�986) ja Halomon (�992) tutkimuksia. Haitan arvioimiseksi tiloilla mitattiin melutasot. 
Melun sietokynnykseksi asetettiin em. tutkimusten nojalla 55 dB. Tilat arvioitiin hintaluok-
kiin ja kaikki alla esitellyt tilat Bussilan kiinteistöä lukuun ottamatta kuuluvat hintaluokkaan 
200 000–400 000 mk. Lopullisen kiinteistökohtaisen immissiohaitan suuruuden arvioimisek-
si arvioitiin lisäksi kiinteistön käyttötarkoitusta, maisemahaittaa, kiinteistön mahdollisuutta 
sopeutua tilanteeseen, moottoritie-etäisyyttä ja hanketta edeltävää immissiotilannetta.

Kotimäki 602-453-1-68:
Kyseessä oli hyvin hoidettu omakotikiinteistö, joka sijaitsi paikallistien varrella noin 200 met-
rin etäisyydellä risteyssillasta. Lehtipuut peittivät sekä sillan että moottoritien suurimmaksi 
osaksi. Melumittausta ei suoritettu, mutta toimitusmiehet arvioivat, ettei melu ylitä sietokyn-
nystä. Toimitusmiehet katsoivat, että kiinteistölle tulisi jossain määrin korvata maisema- ja me-
luhaitan aiheuttama kiinteistön arvon alentuminen. Maisemahaittaa aiheutti pääasiassa puus-
ton hakkaaminen ja tien näkyminen lehdettömään aikaan. Harkinnanvaraisesti korvaukseksi 
määrättiin 20 000 mk. Maaoikeus alensi korvauksen �0 000 markkaan perustellen päätöstään 
vanhan paikallistien läheisyydellä.

Kulmala 602-447-2-3:
Omistaja vaati korvausta sekä rakennuspaikan arvon alentumisesta että läjitysalueen aiheut-
tamasta maisemahaitasta. Toimitusmiehet katsoivat, että läjitysalue oli ainakin katselmuksen 
aikaan sellaisessa kunnossa, ettei talouskeskuksen kauneusarvojen menetystä ollut tapahtunut. 
Rakennuspaikan osalta todettiin, että mahdollinen rakentaminen voidaan suorittaa siten, ettei 
immissiohaittaa aiheudu. Maaoikeus vahvisti toimitusmiesten päätöksen todeten, ettei läjitys-
alueesta aiheudu pysyvää haittaa.

Närepirtti 602-409-1-39:
Toimituksen yhteydessä tilan immissiokorvausvaatimusta ei kommentoitu lainkaan. Maaoikeus 
totesi katselmuksessaan, että asuinrakennus oli noin 40 metrin etäisyydellä kantatiestä ja noin 
300 metrin etäisyydellä moottoritiestä. Liittymätie alkoi kiinteistön keskikohdalta. Moottoritien 
katsottiin vähentäneen kantatien liikennettä ja sitä kautta melua. Hankkeen yhteydessä kan-
tatietä oli kuitenkin korotettu noin kaksi metriä, jonka katsottiin laskennallisesti korottavan 
melutasoa 3 dB. Maaoikeus arvioi, että ympäristön muutos oli saattanut jossain määrin alentaa 
kiinteistön arvoa ja määräsi näin ollen harkinnanvaraisesti korvaukseksi 5 000 mk.

Kaipola 602-431-1-58:
Ilman erityisiä perusteita toimitusmiehet hyväksyivät omistajan vaatiman �0 000 markan im-
missiokorvausvaatimuksen. Tilan etäisyys moottoritiestä oli 200 metriä ja lähimmästä liitty-
mästä �80 metriä. Maaoikeus vahvisti määrätyn korvauksen.

Kenkkilä 602-408-1-3:
Kyseessä oli rakennuspaikka, joka jäi tien välittömään läheisyyteen. Toimitusmiehet katsoivat, 
että paikka oli menettänyt erilaisten immissioiden vuoksi kokonaan virkistysarvonsa. Tontti 
määrättiin lunastettavaksi.
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Ikkerlä 602-420-1-65 ja Bussila 602-408-1-12:
Toimitusmiehet totesivat, että tilat muodostavat yhden tilakokonaisuuden. Moottoritien silta 
oli hankkeen johdosta jakanut tilan pellot kahteen osaan. Immissiohaitan katsottiin kohdis-
tuvan tilan kartanomaiseen asuinrakennukseen, jonne matkaa itse moottoritieltä oli noin 300 
metriä. Maanpinnalla kulkeva tie ei toimitusmiesten mukaan aiheuttanut korvattavaa haittaa. 
Haittaa aiheutti sen sijaan moottoritien silta, jonka katsottiin sekä levittävän melua että rik-
kovan maiseman. Lopulliseksi immissiohaitan korvaukseksi arvioitiin 90 000 markkaa, josta 
50 000 markkaa aiheutui melusta. Korvaus oli 5 % kiinteistön arvosta.

Etelävuori 602-444-1-42:
Korvauskatselmuksessa kiinteistön arvonalennukseksi 
melumittausten perusteella saatiin 4–7 %. Moottoritie oli 
niin kaukana kiinteistöstä, ettei siitä voitu katsoa aiheutu-
van muita immissiohaittoja. Maisemahaittaa aiheutti kui-
tenkin lähellä olleen rautatien ylittävä moottoritien silta, 
joka rakennelmineen katkaisi maiseman. Toisaalta toimi-
tusmiehet huomioivat myös aikaisemman immissiotilan-
teen, jossa haittaa aiheutti rautatie. Lopulliseksi immis-
siohaitta korvaukseksi määrättiin 5 % kiinteistön arvosta 
eli 20 000 mk. Rautatien etäisyys asuinrakennukselta oli 
80 metriä ja moottoritien 230 metriä. Maaoikeus korotti 
korvauksen �0 %:iin eli 40 000 markkaan perustellen pää-
töstään sillä, että myös moottoritie aiheutti haittaa, koska se näkyi vanhassa peltomaisemassa noin 
�00 asteen suuruisessa kulmassa. Asuinrakennus on osoitettu karttakuvassa 47.

Päivärinne 602-406-2-54:
Omistajan immissiohaitan korvausvaatimus hylättiin sen vuoksi, että ostaessaan rakennuspai-
kan vuonna �989 tiesuunnitelma oli ollut nähtävillä jo vuoden verran. Maaoikeus totesi, että 
omistajan vaihdos ei liity tilanteeseen siltä osin, kun kyse on vain rakennuspaikasta – ei jälkeen-
päin rakennetusta asuinrakennuksesta. Maaoikeus määräsi 5 % arvon alennuskorvauksen ra-
kennuspaikan arvosta ilman rakennuksia. Haittaa aiheutti maisemaa pilannut eritasoliittymä.

Ounamäki 602-444-1-47:
Korvauskatselmuksessaan toimitusmiehet totesivat talouskeskuksen olevan siistissä ja hoidetus-
sa kunnossa. Melutasoksi mitattiin 59/65 dB (melutaso/melupiikki) ja siitä johtuvaksi arvon 
alennukseksi noin �0–�5 % eli �5 000–22 500 markkaa. Tie oli noin �50 metrin etäisyydellä 
talouskeskuksesta. Kokonaiskorvaukseksi immissiohaitoista arvioitiin yhteensä 30 000 mark-
kaa, joka oli 20 % kiinteistön arvosta. Maaoikeuden katselmuksessa havaittiin, että tie näkyi 
noin �00 asteen kulmassa kiinteistölle. Kokonaiskorvaukseksi määrättiin 70 000 markkaa, 
joka oli �5 % kiinteistön korjatusta arvosta.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Ratkaisusta käy hyvin ilmi monia immissiokorvauksen suuruuteen vaikuttavia seikkoja. Tässä 
tapauksessa esille tulleita seikkoja ovat kiinteistön arvo, käyttötarkoitus, mahdollisuus sopeu-
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tua tilanteeseen ja moottoritie-etäisyys. Yhtälailla vaikuttaviksi katsottiin myös hanketta edel-
tävä immissiotilanne. Kaikki edellä mainitut seikat vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka paljon 
kiinteistön arvo lunastusyrityksen johdosta muuttuu.
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Toimitus Haitan lähde Kohde Muuta Käsittely Vuosi Sivu

40
0 

kv

11
0 

kv

Mu
u/
yh

dis
tel

mä

om
ak

ot
iki

int
.

Lo
ma

kii
nt
eis

tö

ra
ke
nn

us
pa

ikk
a

Ta
lou

sk
es
ku

s

ka
up

un
kim

ain
en

 
ym

pä
ris

tö

Ma
ao

ike
us

ko
rk
ein

oik
eu

s

4086-605054 X X X 2002 2

1998-634019 X X 2001 3

1998-629506 X X X X 2000 4

1998-634022 X X X 2000 6

1999-657137 X X X X 2003 7

2001-812970 X X X X 2004 8

2002-860043 X X X 2004 9

2003-868207 X X X 2004 10

4011-113749 X X X X X X 1998 10

113751-6 X X X X X 1998 11

4024-416048 X X X 2001 14

4086-604495 X X X X 2002 15

4086-605053 X X X X 2002 17

114189-0 X X X X X X 1999 19

114190 X X X X X X 1996 20

117937-0 X X X X 1999 23

4041-119015 X X X 2004 24

2003-868200 1 25

126180-6 X X X 2000 25

214567-5 X X X 1995 26

113827-2 X X X X X 1997 27

119059-5 X X X 2000 28

122182-0 X X X X 1996 28

122181-7 X X X 1996 29

� Kyseessä toimitusta 4041-119015 täydentävä lunastustoimitus, jossa käsiteltiin jälkikorvausasiana voimalinjan 
 rakentamisen jälkeen ilmenneitä haittoja.

LIITE	3

Voimalinjatapaukset
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Lunastustoimitus	(TN:o	4086-605054),	joka	koski	2	x	400	kV:n	voimansiirtolin-
jan	rakentamista	Kruunupyyn	kunnassa	vuonna	2002.	Toimituksesta	valitettiin	
Vaasan	maaoikeuteen	(20.6.2002,	00/020).

Uusi voimansiirtolinja rakennettiin pääosin vanhan 220 kV:n linjan johtokadulle. Uusi linja oli 
rakenteeltaan erittäin massiivinen, minkä havaitsee hyvin alla olevasta valokuvasta. Toimituksen 
yhteydessä korvauksia määrättiin niille tiloille, jotka sijaitsivat alle 100 metrin etäisyydellä 
linjasta. Korvauksien määrät vaihtelivat 4–10 prosentin välillä. Maaoikeus alensi korvauksia 
kaikkien tilojen kohdalta muuttaen korvaukset 1–2 prosentin suuruisiksi. Päätöstään maaoike-
us perusteli ensisijaisesti sillä, että maisema oli jo ennestään rikkonainen vanhan voimalinjan 
vuoksi. 

Alla Juhana Hiirosen elokuussa 2005 ottamassa valokuvassa näkyy hyvin linjan massiivi-
suus. Kuvaa katsottaessa täytyy muistaa, että kuvassa talon takana näkyvä pylväs sijaitsee yli sa-
dan metrin päässä talosta eikä suinkaan aivan sen vieressä, kuten kuva antaa helposti ymmärtää. 
Linja näkyi avoimessa maalaismaisemassa useiden kilometrien päähän.

Tiivistelmät tilakohtaisista ratkaisuista:

Forss I 288-401-9-125: 
Asuinrakennukselta (karttakuvassa 1 alempi tila) matkaa linjal-
le oli lyhimmillään 60 metriä ja lähimmälle näkyvälle pylväälle 
180 metriä. Linja näkyi osittain puuston välistä. Uusi linja oli ra-
kennettu vanhan 220 kV:n linjan paikalle. Toimitusmiehet mää-
räsivät korvattavaksi 50 000 markkaa, joka oli 10 % kiinteistön 
arvosta. Maaoikeus alensi korvauksen 1 000 euroon, joka oli siis 
noin 1,2 % kiinteistön arvosta.

Nygård I 288-405-40-0: 
Asuinrakennukselta oli matkaa linjalle 60 metriä ja pylväälle 140 
metriä. Linja näkyi selvästi avoimessa maastossa sekä rakennuk-
selta että pihamaalta. Uusi linja oli rakennettu vanhan 220 kV:n 
linjan paikalle. Toimitusmiehet määräsivät korvattavaksi 40 000 
markkaa, joka oli 10 % kiinteistön arvosta. Maaoikeus alensi kor-
vauksen 1 200 euroon, joka oli siis noin 1,8 % kiinteistön arvosta.

1
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Norrmans-torpet 288-405-42-2: 
Asuinrakennukselta oli matkaa linjalle 96 metriä ja pylväälle 100 metriä. Linja näkyi selvästi 
avoimessa maastossa sekä rakennukselta että pihamaalta. Toimitusmiehet määräsivät korvatta-
vaksi 15 000 markkaa, joka oli 4,3 % kiinteistön arvosta. Maaoikeus alensi korvauksen 1 400 
euroon, joka oli siis noin 2,4 % kiinteistön arvosta.

Nyholms I 288-405-29-0: 
Asuinrakennukselta oli matkaa linjalle 80 metriä ja pylväälle 150 metriä. Linja näkyi osittain pui-
den takaa. Toimitusmiehet määräsivät korvattavaksi 20 000 markkaa, joka oli 5,7 % kiinteistön 
arvosta. Maaoikeus alensi korvauksen 1 300 euroon, joka oli siis noin 2,2 % kiinteistön arvosta.

Åstrand 288-401-9-140: 
Asuinrakennukselta (karttakuvassa 1 ylempi tila) oli matkaa linjalle 68 metriä ja pylväälle 120 
metriä. Linja näkyi selvästi avoimessa peltomaisemassa. Toimitusmiehet määräsivät korvatta-
vaksi 50 000 markkaa, joka oli 8,3 % kiinteistön arvosta. Maaoikeus alensi korvauksen 1 300 
euroon, joka oli siis noin 1,3 % kiinteistön arvosta.

Lunastustoimitus	(TN:o	1998-634019),	jossa	oli	kysymys	110	kV:n	voimansiir-
tolinjan	rakentamisesta	Hollolan	kunnassa	vuonna	2001.	Toimituksesta	ei	vali-
tettu	käsitellyiltä	osin	maaoikeuteen.

Toimituksessa kyseessä oleva linja oli rakenteeltaan pienehkö. Sen pylväät olivat puusta, eivätkä 
korkeimmat kohdatkaan kohonneet paljoa puurajan yläpuolelle. Toimituksessa asianosaisena 
olevat kiinteistöt sijaitsivat aikaisemmin hyvin maaseutumaisessa ympäristössä, jossa oli aikai-
semmin ollut vain vähän häiriötekijöitä. 

Lunastuksen johdosta haittaa kärsineet kiinteistöt ovat kuvattu toimituksessa suhteellisen 
tarkasti, eikä haitan määrän arviointiakaan ole perustettu ainoastaan pylväsetäisyyden varaan. 
Vaikka tapaus onkin yksittäistapauksena melko pieni, ilmenee siitä muutamia maisemahaitto-
jen arviointiin liittyviä oleellisia seikkoja, joita ovat:
– maisemahaittakorvausta ei tule sitoa yksinomaan pylvään etäisyyteen,
– haittaa kärsivä kiinteistön osa tulee rajata (esim. teollisuusrakennus ei kärsi haittaa 

maiseman muuttumisesta) ja
– merkittävän haitan arviointi.

Tämän tapauksen yhteydessä juuri tarkka tilakohtainen arviointi sekä korkealta vaikuttava 
korvaustaso ovat saattaneet vaikuttaa osaltaan siihen, ettei toimituksesta valitettu maaoikeuteen.

Tiivistelmät tilakohtaisista ratkaisuista:

Ilmotunranta 098-411-7-520:
Omakotikiinteistöllä sijaitsi vakituinen asuinrakennus sekä varasto-/teollisuusrakennus. 
Kiinteistöstä lunastettiin aluetta sekä johtoaukeaksi että reunavyöhykkeeksi. Uusi voimansiir-
tolinja kulki uudessa tilanteessa noin 30 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta, josta  lähin 
pylväskin sijaitsi vain noin 50 metrin etäisyydellä. Pylväs näkyi avoimesta maastosta johtuen 
niin asuinrakennuksen sisälle kuin pihamaallekin. Koska kiinteistö oli vain puoliksi asuin-
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käytössä, arvioitiin koko kiinteistön 
arvon alennukseksi 5 % maiseman 
muutoksesta johtuen. Korvausta mää-
rättiin em. perustein 15 000 markkaa. 
Koska Karttapaikan tiedot eivät olleet 
päivittyneet voimansiirtolinjan osal-
ta, on oheisessa karttakuvassa näkyvä 
voimalinja piirretty kartalle jälkikä-
teen sen likimääräisten sijaintitietojen perusteella.

Mäkitervakko 098-414-1-682 ja Hämeenaho 098-414-1-683:
Toimituksen pöytäkirjan katselmustiedoissa kuvataan, että kiinteistöjen kohdalla voimansiir-
tolinja sijoittui maastoon siten, ettei se ollut millään tavoin häiritsevästi näkyvissä noin 60 
metrin etäisyydellä omakotikiinteistöistä. Heikon näkyvyyden sanottiin johtuvan runsaasta 
suojapuustosta ja pylväiden matalasta rakenteesta, sekä huomiota herättämättömästä puuma-
teriaalista. Em. perustein katsottiin, ettei korvauskynnys (LunL 38 §:n merkittävä haitta) kiin-
teistöjen osalta ylittynyt.

Lunastustoimitus	(TN:o	1998-629506),	jossa	oli	kysymys	2	x	400	kV:n	voiman-
siirtolinjojen	rakentamisesta	Hausjärven	kunnassa	vuonna	2000.	Toimituksesta	
valitettiin	maaoikeuteen	(Etelä-Suomen	mo	III	jaosto	8.2.2000,	99/25).

Toimituksessa korvaukset voimalin-
jan aiheuttamasta haitasta (eli siten 
kiinteistön arvon alentumisesta) ar-
vioitiin kahden tutkimuksen (Juhana 
Cajanus: Voimajohdon vaikutus oma-
kotikiinteistön arvoon, 1985 ja Hannu 
Peltomaa: Voimalinjan vaikutus oma-
kotikiinteistön arvoon, 1998) perusteel-
la. Toimituspöytäkirjoista käy ilmi, että 
tärkeimpänä arvon muutokseen vai-
kuttavana seikkana on pidetty pylvään 
etäisyyttä (asuinrakennuksesta). Tämä 
onkin vaikuttanut siihen, että ratkaisun perustelut ovat niukkoja. Toimituksessa kiinteistökohtai-
siin ratkaisuihin on useimpien kiinteistöjen kohdalle kirjoitettu vain pylvään etäisyys ja korvauksen 
määrä. Tästä johtuen kiinteistökohtainen referointi on tehty taulukkomuodossa.

Toimituksen yleisperusteluissa esitettiin  korvauksien edellytykset. Yleisperusteluissa to-
dettiin, ettei korvauksia pelätyistä terveysvaikutuksista tulla määräämään, koska uudet linjat si-
jaitsivat vanhojen 20 kV:n linjojen takana. Vaikkei sitä erikseen mainittu saa em. kommentista 
käsityksen, että mikäli vanhaa 20 kV:n linjaa ei olisi ollut olemassa, olisi korvauksia määrätty 
myös terveysvaikutuksista (ja niiden vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon).

Toimituksessa ei määrätty korvauksia kiinteistöille, joilta ei ollut suoraa näkymää linjalle tai 
pylväälle. Niille kiinteistöille, joilta oli suora näkymä voimansiirtolinjalle määrättiin korvauksia pää-
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asiassa pylvään etäisyydestä riippuen. Tämä havainto ei tule pöytäkirjasta suoranaisesti esille, mutta 
tarkastelemalla korvauksia kaaviomuodossa siten, että pystyakseliksi sijoittaa korvausprosentin ja 
vaaka-akseliksi pylvään etäisyyden huomaa korvausten riippuvuuden pylvään etäisyydestä.

Kolme asianosaista valitti toimituksesta maaoikeuteen, joka korottikin korvauksia kaikkien 
valittajien osalta. Maaoikeuden mielestä pelkkä pylvään etäisyys ei saanut olla korvausperuste, 
vaan myös muut seikat tuli huomioida. Vaikuttavina tekijöinä maaoikeus piti seuraavia seikkoja:
– linjan ja pylvään etäisyyttä, 
– pylvään sijaintia (tärkeä ilmansuunta jne.),
– pylvään rakennetta (massiivisuutta yms.),
– suojapuustoa ja kasvillisuutta, sekä 
– yleensäkin kiinteistöllä tapahtunutta maisemallista muutosta.

Taulukko 1: kiinteistökohtaiset korvausmäärät ja niihin vaikuttaneet tekijät. kaikki kiinteistöt olivat omakotikiinteistöjä.

Nimi Pylväs 
(m)

Johto 
(m)

Korvaus 
(%)

Korvaus 
(€)

Muut vaikuttaneet seikat

Puskala (086-404-1-70) 100 100 4 1 682 alueella oli paljon suojapuustoa.
Leppämäki (086-404-1-71) 130 120 2 673 –
rasila (086-404-6-71) 120 70 3 1 009 alueella tiheä suojapuusto.
kuusimäki (086-404-3-98) 100 20 5 4 205 –
kievarinkuja (086-404-3-93) 105 30 4 6 055 –
kuusirinne (086-404-3-96) 130 40 2 2 604 Piha oli sivussa linjaan nähden.
kievarinkuja (086-404-3-95) 160 70 2 2 523 –
Mäntykulma (086-404-3-94) 185 70 1 925 –
Lukkarinmäki (086-404-3-106) 200 – 0 0 –
alppila, alppirinne (086-404-3-
127, 086-404-3-117)

110 40 5 2 018 Pylväs oli tärkeässä ilmansuunnassa, jonka 
lisäksi puustoa oli hakattu. Maisema oli 
avoin linjoille.

alppila 2 (086-404-16-0) 80 40 7,5 9 486 ks. edellinen
vierula (086-404-1-135) 95 40 5,5 3 238 –
harjunkulma (086-404-1-426) 130 15 2,5 3 154 –
Matinmäki 150 130 – 841 Pylväät olivat poispäin viettävässä 

rinteessä, mutta näkyivät silti hyvin 
avoimesta välistä pihalle.

kaavio 1: suhteellisen korvausmäärän suhde pylvään etäisyyteen.
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Oheinen valokuva on Pekka Rahkilan syyskuussa 2005 ottama kuva, jossa näkyy kart-
takuvassa 3 näkyvä alue. Kuten valokuvasta näkyy, ovat pylväät todella massiiviset. Pylväiden 
korkeus on liki kolminkertainen alueen puustoon verrattuna.

Lunastustoimitus	(TN:o	1998-634022),	jossa	oli	kysymys	110	kV:n	voimansiir-
tojohdon	rakentamisesta	Lahden	kaupungissa	vuonna	2000.	Toimituksesta	ei	
valitettu.

Toimituksen yhteydessä määrättiin korvauksia yhteensä viidelle eri kiinteistölle. Yksi näistä 
kiinteistöistä oli lunastusrelaation ulkopuolinen tila, jonka kohdalla myös merkittävän haitan 
kynnystä jouduttiin pohtimaan. Koska kiinteistökohtaiset perustelut korvauksen arvioinnista 
olivat lyhytsanaiset, on korvausmäärät perusteluineen esitetty taulukossa 2. Kaikki kiinteistöt 
sijaitsivat suhteellisen rikkonaisessa ympäristössä valtatien läheisyydessä.

Puromaa 398-401-13-221:
Korvaukset Puromaan tilalle määrät-
tiin LunL 38 §:n perusteella, joten 
myös merkittävän haitan kynnystä 
tuli arvioida. Kyseessä oli omakoti-
kiinteistö (osoitettu karttakuvassa 
4), jonka kohdalla pylvään ja linjan 
etäisyys asuinrakennukseen oli noin 
40 metriä. Rakennuksen ja voiman-
siirtolinjojen välissä oli lehtipuita, 
jotka vähensivät johtojen näkyvyyttä 
varsinkin kesällä. Kiinteistön arvok-
si arvioitiin 600 000 markkaa, josta 
korvausta määrättiin 6 % (merkittävän haitan korvauskynnys ylittyi). Pöytäkirjassa mainittiin, 
että korvausmäärää alensi se seikka, että uusien linjojen vieressä oli jo ennestään 20 kV:n lin-
ja. 6 %:n korvaus sisälsi myös korvauksen harkinnanvaraisesta melun lisääntymisestä, joka ai-
heutui sen vuoksi, että linja-aukealta poistettiin puita, joilla oli ollut suojavaikutusta vieressä 
olleeseen valtatiehen.
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Taulukko 2: Toimituksessa määrätyt maisemahaittakorvaukset tiloittain ja korvausperusteineen.

Nimi Pylväs (m) Jo hto 
(m)

Korvaus 
(%)

Korvaus 
(€)

Muut vaikuttaneet seikat

Puromaa (398-404-13-221) 40 40 6 1 682 Puuston poistaminen aiheutti melua 
valtatieltä

harjula (398-410-13-3) 130 120 2 673 Pylväs ei näkynyt kesällä lehtipuiden takaa
koivula (398-410-1-15) 120 70 3 1 009 Pylväs näkyi häiritsevästi sisälle rakennukseen
Peippola (398-410-1-12) 100 20 5 4 205 Paljon suojapuustoa, pihalta näkyi kaksi 

pylvästä

Lunastustoimitus	(TN:o	1999-657137),	jossa	oli	kysymys	400	kV:n	voimansiir-
tolinjan	rakentamisesta	Kotkan	kaupungissa	ja	Pyhtään	kunnassa	vuonna	2003.	
Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	(Itä-Suomen	mo	15.4.2003,	m	02/954).	
KKo	(m2002/132)	ei	myöntänyt	valituslupaa	ratkaisuun.

Toimituksessa kyseessä oleva voimansiirtolinja rakennettiin osittain entisen 110 kV:n linjan joh-
toaukealle olemassa olevaa johtoaukeaa leventäen. Alla käsitellyt kiinteistöt Saarento, Askola ja 
Vahtera eivät kuitenkaan sijainneet vanhan linjan läheisyydessä, minkä katsottiin vaikuttavan 
korvausmääriin. Toimituksen yhteydessä korvauksia määrättiin niille kiinteistöille, joilta uusi 
linja näkyi. Korvaukset määrättiin harkinnanvaraisesti. Hankkeen toteuttaja valitti toimituk-
sesta maaoikeuteen ja vaati maisemahaittakorvausten poistamista vedoten KKO:n (1999:61) 
ennakkoratkaisuun ja siihen, ettei ihmisellä ole subjektiivista oikeutta muuttumattomaan ym-
päristöön. Valittaja totesi myös, että seikka, oliko rakennettu voimansiirtojohtorakennelma 
maisemaa pilaava tai epäesteettinen oli tulkinnanvarainen. Maaoikeus katsoi päätöksessään, 
ettei pelkkä linjan näkyminen synnytä korvausvelvollisuutta. Jotta haitta oli korvattava, tuli 
linjan näkyä kiinteistölle häiritsevästi tai ainakin siten, että kiinteistön arvo sen vuoksi aleni. 
Maaoikeus puuttui myös korvausten absoluuttiseen määräämiseen ja muutti korvaukset suh-
teellisesti vertailukelpoisiksi.

Nyäng 624-411-1-62:
Nyäng koostui kolmesta rakennuksesta, joista yksi oli asuttu. Tilasta 160 metrin päässä ol-
leet linjat näkyivät hieman kuusikon lomasta asuttamattomista rakennuksista. Toimitusmiehet 
määräsivät korvausta maisemahaitasta 336 €. Maaoikeus poisti korvauksen vedoten yleiseen 
sietämisvelvollisuuteen. Maaoikeuden mielestä linjat eivät olleet maisemaa dominoivia.

Nyfelt 624-405-5-41:
Omakotikiinteistölle katsottiin toimituksen yhteydessä aiheutuvan maisemahaittaa vanhan 
linja taakse tulleista johtimista ja pylväistä. Linjat näkyivät kiinteistön pihapiiristä osittain 140 
metrin päästä pellon yli, vaikkakin asuinrakennuksen ja pellon välissä oli täysikasvuinen kuu-
sikko. Toimitusmiehet määräsivät korvausta maisemahaitasta 505 €. Maaoikeus poisti korvauk-
sen vedoten yleiseen sietämisvelvollisuuteen, koska linjat eivät olleet maisemaa dominoivia.
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Saarento 285-407-1-11:
Lomakiinteistö sijaitsi 40 metrin 
päässä voimalinjasta. Karttakuvassa 5 
osoitettu tila sijaitsi peltomaisemassa, 
mutta linjan puolella olleen tiheän 
kuusikon vuoksi vain yksi pylväs sekä 
johtimet näkyivät kesämökin pihalta. 
Korvausta maisemahaitasta määrät-
tiin toimituksessa 841 €. Maaoikeus 
pysytti toimitusmiesten ratkaisun. 

Askola 285-401-1-168:
Omakotikiinteistön kohdalla 120 metrin päässä olevasta linjasta oli havaittavissa yksi pylväs, 
sekä lisäksi linjan johtimet, jotka näkyivät vain hieman koivikon lomasta. Korvausta määrättiin 
1 346 €. Maaoikeus pysytti toimitusmiesten ratkaisun.

Vahtera 285-401-1-180:
Vahteran tila oli asumaton. Näkymät uudelle linjalle olivat vastaavat kuin Askolan tilan koh-
dalla. Korvausta maisemahaitasta johtuvasta kiinteistön arvon alentumisesta määrättiin toi-
mituksen yhteydessä 1 177 €. Maaoikeus alensi Vahteran tilan maisemahaittakorvauksen 504 
euroon johtuen kiinteistön alhaisemmasta arvosta (verrattuna Askolaan).

Lunastustoimitus	 (TN:o	 2001-812970),	 jossa	 oli	 kysymys	 400	 kV:n	 voiman-
siirtojohdon	rakentamisesta	Tornion	kaupungissa	vuonna	2004.	Toimituksesta	
valitettiin	maaoikeuteen	(Pohjois-Suomen	mo	Rovaniemen	Käo	25.10.2004,	
04/684).

Oheisessa karttakuvassa näkyvät tilat 
Koivula ja Riihi, jotka kärsivät mai-
semahaittaa uuden voimansiirtolinjan 
johdosta, joka rakennettiin kahden 
vanhan 110 kV:n johdon luoteis-
puolelle. Alueella oli ollut ennestään 
massiivisia ristikkorakenteisia noin 
30 metriä korkeita voimansiirtolinjan 
pylväitä. Toimituspöytäkirjan yleis-
perusteluissa todettiin, että uuden 
linjan pylväät ja johtimet olivat lisän-
neet maisemahaittaa ja vähentäneet 
samalla viihtyisyyttä etenkin johdon 
välittömässä läheisyydessä olleiden kiinteistöjen osalta etenkin sen vuoksi, että rakenteet olivat 
tulleet lähemmäksi asuin- ja lomarakennuksia. Haitan todettiin olevan merkittävämpi linjan 
luoteispuolella sijaitsevien kiinteistöjen kohdalla, koska johtokatua levennettiin luoteen puo-
lelle. Kauempana olevien kiinteistöjen osalta todettiin, että niille haitta oli vain vähäistä, koska 
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johdot ovat jo aikaisemminkin kuuluneet alueen maisemakuvaan. Yleisperusteluissa todettiin 
lisäksi, että haittaa ja sen määrää tulee arvioida kiinteistökohtaisesti uuden johdon aiheuttaman 
maiseman muutoksen perusteella.

Toimituksessa niille kiinteistöille, joille haitan katsottiin olevan merkittävä, arvioitiin li-
kimääräiset kauppa-arvot, joiden perusteella korvaukset määrättiin (kiinteistön pysyvä arvon 
alentuminen arvioitiin suhteellisesti). Muiden tilojen kohdalla käytettiin harkinnanvaraista 
arviointia. Jo ennestään immissioista (esim. valtatie) kärsineille kiinteistöille ei katsottu aiheu-
tuvan korvattavaa haittaa maiseman muutoksesta. Korvauksia ei myöskään määrätty yli sadan 
metrin etäisyydellä sijainneille kiinteistöille. Kiinteistön Riihi korvauksista valitettiin maaoi-
keuteen, joka korotti korvausta 6 000 eurosta 8 400 euroon. Korvauksen korottamista perus-
teltiin sillä, että kiinteistö sijaitsi rantamaisemassa.

Taulukko 3: niukkojen perusteluiden vuoksi tilakohtainen referointi on esitetty taulukkomuodossa.

Nimi Pylväs 
(m)

Johto 
(m)

Korvaus 
(%)

Korvaus 
(€)

Muut vaikuttaneet seikat

Eskontalo (851-418-64-17) 270 260 0 0 –
Esko (851-410-15-104) 50 35 – 500 uusi linja rakennettiin vanhan linjan taakse.
koivula (851-410-68-8) 50 35 6,2 5 000 Massiiviset johtimet tulivat esteettömään 

näkymään rantamaisemaan.
riihi (851-410-68-10) 60 35 6 8 400 Massiiviset johdot tulivat rantamaisemaan.
Leppäranta (851-410-15-118) 80 50 0,6 500 suojapuustoa oli paljon.
ruohokari (851-410-15-137) – 70 – 400 uusi linja tuli vanhan linjan taakse.
anunti (851-418-15-38) 80 55 – 2 000 uusi linja siirtyi lähemmäksi pihaa.
antintila (851-418-15-51) 55 55 – 1 000 uusi linja tuli vanhan linjan taakse.
Marikkala (851-418-15-94) 50 50 – 400 uusi linja tuli vanhan linjan taakse.
Laurinmäki (851-418-64-21) 80 80 2,5 2 000 Pylväät johtimineen näkyivät hallitsevasti 

avautuvassa pääilmansuunnassa lähempänä 
pihaa vanhaan linjaan verrattuna (LunL 
38 §)

höynälä (851-418-95-1) 90 90 – 1 000 johtimet olivat osittain piharakennuksen 
takana, mutta näkyvyys niille oli silti 
avoin. Lähellä sijainneen tien katsottiin 
vähentävän haittaa.

apila (851-420-21-1) 75 65 3,7 1 000 uusi linja siirtyi lähemmäksi pihaa 
avoimeen näkymään.

x:n oikeuden omistajat 25 25 8,3 1 000 Linjalle oli esteetön näkyvyys.

Lunastustoimitus	(TN:o	2002-860043),	jossa	kysymys	oli	erotinpylvään	raken-
tamisesta	tilan	Tapiola	alueelle	Pirkkalan	kunnassa	vuonna	2004.	Toimituksesta	
valitettiin	maaoikeuteen	(Hämeenlinnan	Käo,	10.	osasto,	27.1.2004,	03/2616).

Tapiola I 604-415-2-4:
Jo olemassa olevaan voimansiirtolinjaan rakennettiin erotinpylväs noin 130 metrin päähän ta-
lousrakennuksesta. Toimituksen katselmuksessa todettiin, ettei tilalla ollut oikeastaan muuta 
arvoa kuin tonttiarvo, sillä kiinteistöllä ollut talouskeskus oli hyvin rähjääntynyt. Korvausta 
maisemahaitasta määrättiin harkinnanvaraisesti 400 euroa vaaditun 6 000 euron sijaan. 
Kiinteistön omistaja valitti päätöksestä maaoikeuteen.

Maaoikeus katsoi, ettei erotinpylväs ollut mitenkään kaunis ja että kaadetun suojapuus-
ton ennalleen kasvamiseen kulunee aikaa noin 15 vuotta. Em. perusteluin maaoikeus korotti 
korvauksen 1 000 euroksi. Maaoikeusinsinööri antoi päätöksestä eriävän mielipiteensä. Hänen 
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mielestään häiriötekijän (erotinpylvään) vaikutus oli sitä pienempi mitä vähäarvoisemmasta 
maisemasta oli kyse. Tällä hän tarkoitti tapauksen yhteydessä sitä, että kiinteistön maisemaa 
hallitsi jo ennestään voimansiirtolinjat ja yleinen tie. 

Määrätty korvaus oli suhteellisesti erittäin suuri, sillä kiinteistön karkeaksi arvoksi arvioi-
tiin noin 20 000 mk.

Tässä tapauksessa pylvään rakentamisen 130 metrin päähän talouskeskuksesta olisi luullut 
kuuluvan yleiseen sietämisvelvollisuuteen, koska jo toimituksen katselmuksessa todettiin, että 
erotinpylväs erottuu maisemasta, kun siihen erikseen katsoo, mutta ihmisten tavanomaisessa toi-
minnassa sitä ei tulla huomaamaan.

Lunastustoimitus	(TN:o	2003-868207),	jossa	oli	kysymys	400	kV:n	voimansiir-
tojohdon	 rakentamisesta	 Haminan	 kaupungissa	 vuonna	 2004.	Toimituksesta	
valitettiin	maaoikeuteen	(mikkelin	Käo,	mo	12.5.2004,	m	04/8).

Lehtola 75-423-1-184:
Toimituksen katselmuksessa kiinteis-
tön osalta todettiin, että rakennus 
sijaitsi lehtipuiden suojassa 176 met-
rin päässä linjasta. Linjojen todettiin 
näkyvän vain muutaman aukon koh-
dalta. Linjat näkyivät hyvin raken-
nuksen yllä tilan tulotieltä katsottuna. 
Kiinteistön omistajan vaatima 10 000 
euron (4 % arvonalennus) korvaus-
vaatimus hylättiin toimituksen yhtey-
dessä yleiseen sietämisvelvollisuuteen 
vedoten. Maaoikeus kuitenkin katsoi, 
että koska tila sijaitsi luonnonkauniilla paikalla koskimaisemassa, oli maisemahaitta korvatta-
va. Maaoikeus määräsi korvattavaksi 1 500 euroa, joka oli yhteensä 0,6 % kiinteistön arvosta. 
Korvausmäärän maaoikeus päätti OK 17:6 §:n nojalla: milloin kysymys on vahingon määrästä 
eikä siitä ole saatavissa näyttöä tai se on vain vaikeuksin esitettävissä, on oikeudella valta arvioida 
vahinko kohtuuden mukaan.

Tapauksen yhteydessä merkittäväksi haitaksi katsottiin siten 0,6 prosentin suuruinen ar-
von alentuminen, sillä kyseessä oli lunastusrelaation ulkopuolinen tila. Toisaalta tulee huomi-
oida, että 1 500 euroa on pidettävä merkittävänä haittana, vaikkei 0,6 % sitä olisikaan. Tämän 
takia merkittävän haitan kynnystä ei voikaan yksiselitteisesti määritellä prosentuaalisena arvon 
alentumisena.

Lunastustoimitus	(TN:o	4011-113749),	 jossa	oli	kysymys	2	x	110	kV:n	 ja	400	
kV:n	 voimansiirtolinjojen	 rakentamisesta	Vantaan	kaupungissa	 vuonna	1998.	
Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	(Etelä-Suomen	mo	III	jaosto	30.1.1998,	
96/50).	KKo	ei	myöntänyt	valituslupaa.

Lunastus poikkesi tavanomaisesta tapauksesta siinä, että lunastusalueelle sijoittui useita voima-
johtoja pylväineen (2 x 110 kV ja 400 kV). Linja oli rakenteeltaan massiivinen. 400 kV:n pyl-
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väissä ja johtimissa paloi valo pimeänä aikana, jonka lisäksi noin 40–60 metriä korkeat pylväät 
oli maalattu räikeän punavalkoisiksi. Johdoissa oli myös ns. näkyväisyyspallot.

Apuna toimituksessa korvausten arvioimiseen käytettiin Cajanuksen diplomityötä (1985), 
sekä kahta aiempaa toimitusta, joissa oli kyse vanhojen 110 kV:n linjojen viereen tulleista uusis-
ta 400 kV:n linjoista. Em. lähteisiin nojautuen arvioitiin, että kyseessä olevilla omakotikiinteis-
töillä arvonalennus olisi tässä tapauksessa noin 1,5–2,5 kertainen Cajanuksen tutkimustuloksiin 
verrattuna. Lunastusrelaation ulkopuolisille kiinteistöille sietokynnyksen eli ts. merkittävän 
haitan ylittymisrajaksi asetettiin 70 metrin maksimietäisyys linjaan.

Lunastuksessa sovelletun keskimääräisen korvaustason mukaan kiinteistön arvonalennus 
oli linjasta 30 metrin päässä 10 %:n luokkaa, 50 metrin päässä 6 %:n luokkaa ja 70 metrin pääs-
sä 3 %:n luokkaa. Lopulliset korvaukset vaihtelivat välillä 3–15 % kiinteistöjen käyvistä arvoista 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Linjan lähestyessä 50 metriin tai sitä lähemmäksi 
suhteellinen korvaustaso nousi jyrkästi. Se, ettei linja ollut pääilmansuunnassa alensi korvausta 
keskimäärin kolmanneksen. Avoimen näkymän (ei suojapuustoa) ja heikon näkymän (paljon 
suojapuustoa) ero korvauksissa oli 50 %:n luokkaa. Sillä ei katsottu olevan väliä, sijaitsiko kiin-
teistö ns. toisessa vai ensimmäisessä rivissä, vaan kyse oli nimenomaan näkymien arvioinnista 
ja etenkin siitä, mikä näkymien vaikutus kiinteistöjen arvoon oli.

Muutaman kiinteistön kohdalla (esim. Peltola, korvaus 30 %) suojapuuston poistaminen 
avasi epämieluisan näkymän ennen piilossa olleeseen kohteeseen (Kehä III), jolloin myös tästä 
aiheutunut haitta korvattiin.

Koska kyse oli urbaanista ympäristöstä, jossa maisemaa hallitsi Kehä III, tuntuvat määrä-
tyt korvaukset melko korkeilta.

Arviointiperusteista maaoikeus totesi, ettei kahden aikaisemman voimalinjatoimituksen 
käyttäminen soveltunut tähän kovin poikkeavaan toimitukseen. Lisäksi maaoikeus otti kantaa 
voimalinjan aiheuttamaan pelkoon ja totesi, että kiinteistön arvoa alentava vaikutus syntyy yhtä-
lailla maiseman pilaantumisesta kuin pelosta voimalinjojen magneettikenttiä kohtaan. 

Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, että maisemat ja näköalat vaihtelevat tavattomasti 
eri kiinteistöjen kohdalla, mikä tulee huomioida korvauksia määrättäessä. Tällä maaoikeus tar-
koitti sitä, ettei korvauksia voitu määrätä yksinomaan linja- tai pylväsetäisyyksien perusteella. 
Lunastustoimikunnan huomioon ottamaa arvonalennusta vähentävää Kehä III:n läheisyyttä 
maaoikeus piti oikeutettuna ja totesikin, että häiriöttömässä ympäristössä korvaukset olisi tullut 
määrätä suuremmiksi”.

Saman	voimansiirtolinjan	rakentamisesta	aiheutui	myös	toinen	lunastustoimi-
tus	(TN:o	113751-6)	Helsingin	kaupungissa.

Useat kiinteistöjen omistajat esittivät korvausvaatimuksia toimituksen yhteydessä, sekä uudel-
leen maaoikeudessa (Etelä-Suomen MO 30.1.1998, 96/51, KKO – ei valituslupaa). Määrätyt 
korvaukset perusteluineen on esitetty yllä olevan toimituksen kanssa samassa kohdassa taulu-
kossa 4.

Maaoikeus antoi päätöksensä molemmista tapauksista samana päivänä samoin yleisperus-
teluin. Maaoikeuden yleisperusteluissa todettiin, että maaoikeus pitää selvitettynä, että linjan 
läheisyys alentaa kiinteistön arvoa. Maaoikeus katsoo vaikuttaviksi tekijöiksi linjan etäisyyden, si-
jaitseeko linja kiinteistöltä ja erityisesti talosta katsottuna tärkeässä ilmansuunnassa, suojapuuston 
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ja kasvillisuuden. Ei ole kuitenkaan sellaista tutkimusperäistä tietoa, jonka perusteella korvaukset 
voitaisiin määrätä. Korvausten määrääminen onkin viime kädessä harkinnanvaraista.

Molempien toimitusten yhteydessä määrätyt korvaukset on koottu kuvaan 2, jossa on esi-
tetty korvausprosentti linjan etäisyyden funktiona. Kaaviossa maisemahaitaksi on luettu myös 
johdinten magneettikenttien aiheuttaman pelon muodostama haittaosuus, josta määrittelemä-
tön osa kiinteistön arvon alentumiskorvauksista koostuu. Sinänsä johdinten aiheuttama pelko 
voidaan helposti ymmärtää maisemahaitaksi, koska kyse on siitä, että maisemaan ilmestyy esi-
ne, joka aiheuttaa pelkoa. Haitan arvioinnin kannalta sillä ei ole väliä, onko pelko aiheellinen, 
vaan sillä, että pelko alentaa kiinteistöjen arvoa.

kuva 2: suhteellinen korvausmäärä linjan etäisyyden funktiona.
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Taulukko 4: kiinteistökohtaiset korvausmäärät.

Nimi Pylväs 
(m)

Johto 
(m)

Korvaus 
(%)

Korvaus 
(€)

Muut vaikuttaneet seikat

41. kaupunginosan korttelin 
41279 tontti 3

75 75 1,1 5 046 Pylväät hallitsivat maisemaa (tosin vain 
toiselle puolelle rivitaloa) kehä III:n 
takana.

hevoshaka 20 (2:251) 65 30 9,2 11 773 –
hevoshaka 31 (2:252) 90 40 8,4 11 100 –
korttelin 40147 tontti 10 140 60 0,5 8 409 kyseessä oli kaupungin omistama 

vuokratalo, jonka kohdalla maiseman 
vaikutus vuokratuottoon katsottiin 
pienemmäksi.

hevoshaka 42 (2:263) 140 60 3,8 5 046 –
korttelin 40046 tontti 1 80 70 2,1 2 523 johtimet eivät olleet pääilmansuunnassa.
korttelin 40047 tontti 11 120 70 2,6 4 709 –
korttelin 40162 tontti 7 135 57 0,2 3 364 kyseessä oli kaupungin vuokra–asunto, 

jonka maisemaa häiritsivät jo ennestään 
sillat.

korttelin 40164 tontti 6 85 35 4,9 8 409 Linjan ja rakennuksen välissä oli 
suojapuustoa

korttelin 40164 tontti 11 80 55 5,1 6 728 –
korttelin 40164 tontti 12 100 70 1,8 3 364 johtimet eivät olleet pääilmansuunnassa.
korttelin 40165 tontti 17 100 65 3,3 3 364 –
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Nimi Pylväs 
(m)

Johto 
(m)

Korvaus 
(%)

Korvaus 
(€)

Muut vaikuttaneet seikat

korttelin 40165 tontti 18 120 65 2,5 3 868 –
korttelin 40167 tontti 3 125 40 6,6 10 091 Pylväs näkyi hyvin kiinteistölle.
40 P 31 (2:271) – – 15 137 kiinteistö oli varattu asemakaavassa 

puistoksi. Lisäksi sitä rasitti jo ennestään 
rampit.

korttelin 41277 tontti 14 110 65 3,4 4 037 –
korttelin 41277 tontti 16 140 50 5,7 6 728 Linjalle oli esteetön näkyvyys.
korttelin 41277 tontti 17 140 30 9,6 13 455 näkyvyys linjalle oli avoin.
korttelin 41277 tontti 25 140 30 9,4 13 455 näkyvyys linjalle oli avoin.
korttelin 41277 tontti 26 160 65 3,9 2 018 –
korttelin 41278 tontti 1 ja 45 33 10 37 001 Pylväs näkyi hyvin kiinteistölle.
korttelin 41278 tontti 2 85 75 4,3 16 819 Pylväs näkyi hyvin kiinteistölle.
korttelin 41278 tontti 6 100 20 12,6 12 614 Linja näkyi häiritsevästi kiinteistölle.
Päivölän tila (2:35) 120 50 6,1 5 887 –
hevoshaka 23 (2:244) 20 10 26,7 40 365 –
hevoshaka (2:246) 20 20 22,5 25 228 rakennus oli niin vanha, että korvauksessa 

painotettiin tontin arvoa.
hevoshaka 27 (2:248) 50 50 7 6 728 Linjan ja kiinteistön välissä oli hieman 

suojapuustoa.
hevoshaka 43 (2:264) 170 55 4,6 5 214 –
hevoshaka 44 (2:265) 115 30 9,5 11 773 –
hevoshaka 45 (2:266) 160 25 11,1 12 614 –
salola (2:357) 120 70 3,4 4 541 –
Päivärinne (2:384) 60 15 15,2 19 005 –
alvio (2:385) 50 35 8,9 11 773 Linja ei ollut pääilmansuunnassa.
kallela (2:386) 55 55 6 11 773 naapurin rakennukset vähensivät haittaa.
Peltola (2:434) 25 20 29,9 33 638 Puuston poistamisen takia myös kehä III 

näkyi avoimesti kiinteistölle.
Backa n:o 9 (1:158) 140 25 11,2 10 596 –
Marttila (14:0) 30 15 22,2 16 819 Puuston poistamisen takia myös kehä III 

näkyi avoimesti kiinteistölle.
Tuomaala (4:89) 140 65 3,1 4 877 –
sivumaa (4:132) 140 45 4,6 6 055 –
Tuomela (4:158) 100 40 3,8 5 887 Linjan ja kiinteistön välissä oli 

suojapuustoa.
solhäll (2:74 ja 1:114) 30 0 28,6 31 956 Pylväs näkyi erittäin hallitsevasti pihalle.
kyrkoherdebolet (12:13) 80 60 9,7 12 094 –
E 1 3 (4:125) 70 25 11,7 11 773 aikaisempien näköalojen sijasta näkymää 

hallitsi sähköpylväät niihin kiinnitettyineen 
lentoliikenteen varoitusvaloineen.

sandbacka (2:73) – 30 0 –
ojahaara ja ojaharju (1:143 ja 
1:140)

100 35 7,8 2 355 kyseessä oli omakotirakennuksen 
rakennuspaikka.

jokipenger (1:142 ja 1:144) 130 40 4,5 2 018 kyseessä oli lomarakennuksen 
rakennuspaikka.

Tikkula (1:664) 190 30 7,3 6 728 kyseessä oli omakotirakennuksen 
rakennuspaikka.

kalliola 5 (1:50) 90 60 4,1 4 541 sirisevä muuntamo oli aivan tontin 
vieressä.

alarinne (2:76) 60 60 6,2 16 819 Pylväs näkyi hallitsevasti talon pihalle.
ylärinne (2:75) 40 35 9,6 21 864 Pylväs näkyi erittäin hallitsevasti pihalle.
Tontti 9/6 (2:92) 90 50 6,4 3 364 kyseessä oli rakentamaton tontti
Marielund (11:23 ja 11:24) 150 45 4,1 4 205 johtimet näkyvät hyvin talvella (lehtipuita).
Päivölän tila (2:35) 120 50 6,1 5 046 –
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Lunastustoimitus	 (TN:o	 4024-416048),	 jossa	 oli	 kysymys	 400	 kV:n	 ja	 110	
kV:n	 voimansiirtolinjojen	 rakentamisesta	 Eurajoen	 kunnassa	 vuonna	 2001.	
Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	(Turun	Käo	10.9.2001,	T	00/174).	KKo	
ei	myöntänyt	valituslupaa.

Lunastustoimitus koski käsitellyiltä osin aluetta, 
jossa oli jo aiemmin ollut 110 kV:n voimansiirto-
johto puupylväissä. Uudet pylväät olivat terästä 
ja huomattavasti vanhoja pylväitä korkeammat. 
Toimituksen yhteydessä todettiin, että epäilys 
terveyshaitoista yhdistettynä maisemahaittoihin 
saattaa aiheuttaa joidenkin tilojen kohdalla kiin-
teistön arvon alentumista. Korvausta harkittaessa 
otettiin huomioon vanhan linjan olemassaolo.

Joentörmä 51-413-2-25:
Toimituksen katselmuksessa todettiin, että linjan etäisyys asuinrakennuksesta oli 50 m ja lähim-
mälle puiden välistä näkyvälle pylväälle matkaa oli 80 m. Korvausta määrättiin 3 % kiinteistön 
arvosta eli 15 000 mk. Maaoikeus totesi katselmuksessaan, että pylväs ja linjat näkyivät selvästi 
sekä kiinteistön etu- että takapihalla. Maaoikeuden mielestä voimansiirtolinjan olemassaolo 
tuntui kiinteistöllä hallitsevana, koska rakennelma oli korkeiden puidenkin yläpuolella. Tilasta 
mainittiin myös, että se sijaitsi joen varrella, jonne pihakin ulottui. Em. perusteilla maaoikeus 
korotti maisemahaittakorvauksen 30 000 markaksi. Lisäksi maaoikeus varasi tilalle mahdolli-
suuden esittää jälkikorvausvaatimuksia 10 vuoden kuluessa, mikäli myöhemmissä tutkimuksis-
sa todetaan, että linjoista aiheutuu terveyshaittoja.

Juhana Hiirosen suorittama katsel-
mus Joentörmän tilalla (2.8.2005):
Jo kiinteistölle ajaessa tiesi, ettei ollut ek-
syksissä, sillä pylväät ja linjat näkyivät jo 
kaukaa autotieltä selvästi kasvustoa kor-
keammalla. Linja kulki niin lähellä piha-
piiriä, että normaalisti ”vaakatasoon” kat-
sottaessa ei sitä juurikaan huomannut. Jos 
katseen käänsi hieman ylöspäin näyttivät 
linjat massiivisilta ja maisemaa hallitsevil-
ta. Tyynellä säällä muuta kuin maisema-
haittaa ei ollut havaittavissa (linjat eivät 
pitäneet ääntä tms.). Oheinen valokuva 
on otettu pihalla olleiden puutarhapöy-
tien luota.
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Pruuttahuoneenmäki 51-413-2-29:
Linjan etäisyys asuinrakennuksesta oli 80 m ja lähimmälle pihalle näkyvälle pylväälle matkaa oli 
100 m. Vanha linja ei näkynyt tilalle. Olohuoneen ikkunoista katsoen aiempaa peltonäkymää 
hallitsi nyt linjanäkymä. Toimituksessa em. seikkojen katsottiin alentavan kiinteistön arvoa 
3 %, jonka perusteella korvausta määrättiin LunL 38 §:n nojalla 21 000 mk. Maaoikeus vahvisti 
toimitusmiesten ratkaisun, mutta varasi mahdollisuuden em. jälkikorvausvaatimuksille.

Lunastustoimitus	(TN:o	4086-604495),	jossa	oli	kysymys	110	kV:n	voimansiir-
tolinjan	rakentamisesta	Pedersören,	Luodon	ja	Pietarsaaren	kunnissa	vuonna	
2002.	Toimituksesta	ei	valitettu.

Korvauksia maisemahaitoista määrättiin pääsääntöisesti alle 80 metrin etäisyydellä linjasta 
oleville kiinteistöille. Korvausmäärään (suhteelliset korvausmäärät olivat 4–8 %:n suuruisia) 
vaikutti eniten linjan häiritsevyys tilalta avautuvassa maisemassa. Rakennettujen kiinteistöjen 
osalta korvausmäärät olivat huomattavasti pienempiä kuin rakentamattomien (suhteelliset kor-
vausmäärät 10–30 %). Rantarakennuspaikalle maisemahaitasta katsottiin koituvan keskimää-
räisesti yli kaksinkertainen menetys ns. tavalliseen rakennuspaikkaan verrattuna.

Kaikki alla käsitellyt kiinteistöt sijaitsivat maaseutumaisessa ympäristössä luonnon lähellä, 
jossa muita häiriötekijöitä ei ollut nimeksikään.

Toimituksen yhteydessä korvausmäärien perustelut olivat poikkeuksellisen laajat verrat-
tuna muihin voimalinjatapauksiin. Laajoilla perusteluilla ja suurilla korvausmäärillä on ollut 
varmastikin vaikutusta siihen, ettei ratkaisusta valitettu.

Mosterbacka 599-405-5-45,  
Björkholm 599-405-5-46 ja  
Kalvholm 599-405-5-50:
Tilalla Mosterbacka oli vanha asuin-
rakennus, joka sijaitsi 87 metrin etäi-
syydellä linjasta. Linja näkyi avoimen 
pellon yli hyvin. Korvausta määrät-
tiin maisemahaitasta 6 % kiinteistön 
arvosta eli 19 200 mk. Tila Björkholm 
oli rakentamaton rantarakennuspaik-
ka linjan välittömässä läheisyydes-
sä. Sen arvon katsottiin alentuneen 30 % linjan läheisyydestä johtuen. Kalvholmin tilalla oli 
uudehko rantamökki, jonka arvoksi arvioitiin 100 000 mk. Etäisyydeksi linjasta mitattiin 60 
metriä. Linja näkyi häiritsevästi mökille. Korvausta määrättiin 8 % mökin arvosta eli 8 000 mk. 
Samalla tilalla oli myös kaksi rantarakennuspaikkaa, joiden arvon katsottiin alentuneen 30 % 
eli yhteensä 4 500 mk. 

Småholmarna 598-401-12-182:
Tila sijaitsi niemen kärjessä ja sillä oli noin 300 m rantaviivaa, jossa oli kaksi rantarakennus-
paikkaa. Tilalla oli myös sauna, ulkorakennus, sekä vapaa-ajan asunto. Asunnolta matkaa lin-
jalle oli noin 40 metriä ja välissä vain muutama suojapuu. Tilan yli oli jo aiemmin kulkenut 
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20 kV:n voimansiirtolinja. Vapaa-ajan asunnon arvon alentumiseksi arvioitiin 6 % (korvaus 
18 000 mk) ja rantarakennuspaikkojen, joiden yli linja kulki, 25 % (korvaus 20 000 mk).

Pentagon 598-401-12-114:
Vapaa-ajan asunto sijaitsi 40 metrin päässä linjasta, mutta koska välissä oli suojapuustoa ei 
linja näkynyt häiritsevästi asunnolle. Rannasta näkyvyys linjalle oli hyvä, jonka lisäksi veran-
nalta näkyi yhden pylvään yläosa. Korvausta haitasta määrättiin 4 % kiinteistön arvosta eli 
10 000 mk.

Back 599-405-5-56 ja Skataback 599-405-5-55:
Rantarakennuspaikan Skataback arvon katsottiin alentuneen 20 % eli 3 200 mk johtuen linjan 
välittömästä läheisyydestä. Tilan Back asuinrakennus oli noin 100 metrin etäisyydellä linjasta. 
Korvausta kiinteistön arvon alentumisesta määrättiin 6 % (korvaus 25 200 mk) ilman erityisiä 
perusteluita.

Smf 440-x-878-18:
Kyseessä oli toimituspöytäkirjan mukaan erityisiä luonnonarvoja omaava rakennuspaikka, josta 
keskimääräinen etäisyys linjalle oli 70 metriä. Rakennuspaikan katsottiin kärsivän linjan takia 
viihtyisyyden vähenemistä. Korvausta määrättiin 10 % rakennuspaikan arvosta eli 18 000 mk.

Vesterstrand 598-401-12-128:
Kiinteistöllä olleet rakennukset olivat toimituspöytäkirjan mukaan hyväkuntoisia. Linja näkyi 
rantaan ja puutarhaan, mutta ei rakennuksille suojapuuston takia. Etäisyys linjalle oli 70 metriä 
rakennuksista. Korvausta maisemahaitasta määrättiin 4 % (eli 20 000 mk) kiinteistön arvosta.

Lysarsund 440-402-7-103, Viknäs 440-402-7-110 ja Leppänen 440-402-7-216:
Tiloilla sijaitsi kaksi vanhempaa vapaa-ajan asuntoa noin 70 metrin etäisyydellä linjasta. Linja 
peittyi osittain metsän taakse. Linjan läheisyydestä johtuen korvausta määrättiin 5 % (eli 
9 000 mk) kiinteistön arvosta.

Buskö 599-408-3-2 (todennäköisesti entinen kunnan vuokratontti 6/1 Buskö ja 
Hällö):
Kiinteistöllä oli 60-luvulla rakennettu vapaa-ajan asunto ja sauna. Matkaa rakennukselta linjal-
le oli noin 40 metriä. Linja pylväineen näkyi häiritsevästi tontille. Korvausta kiinteistön arvon 
alentumista määrättiin 8 % (eli 4 800 mk) kiinteistön arvosta.

Lysarnäs 440-402-7-105:
Tilalla oli 20-luvulla rakennettu vapaa-ajan asunto ja saunarakennus. Linja oli noin 50 met-
rin päässä rakennuksista ja näkyi pylväineen häiritsevästi tontille. Korvausta kiinteistön arvon 
alentumista määrättiin 6 % (eli 15 000 mk) kiinteistön arvosta.
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Kränä 598-401-11-365:
Tilalla oli vanhahko asuinrakennus 
(osoitettu karttakuvassa 10), jonka 
arvoksi arvioitiin 180 000 mk. Sen 
etäisyys linjasta oli 70 m. Tilan lä-
heisyydessä oli myös vanha 20 kV:n 
voimansiirtolinja. Uusi linja peittyi 
osittain puiden taakse, mutta silti 
katselmustiedoissa todetaan, että linja 
voitiin kokea häiritseväksi: ledningen 
kan upplevas som störande. Korvausta 
linjan läheisyydestä johtuvasta kiinteistön arvon alentumisesta määrättiin 4 % (eli 7 200 mk) 
kiinteistön arvosta. 

Toivonniemi 598-401-11-366:
Tilalla sijaitsi vanha asuinrakennus 70 metrin etäisyydellä linjasta. Linja näkyi tontille ja se voi-
tiin toimituspöytäkirjan mukaan kokea häiritseväksi. Korvausta määrättiin 4 % (eli 4 000 mk) 
kiinteistön arvosta.

Stads-Östergård 598-401-12-117:
Kyseessä oli Jacobstadin omistama rakennuspaikka, jonka arvoksi katsottiin 70 000 mk. Linja 
kulki rakennuspaikkojen välittömässä läheisyydessä. Korvausta määrättiin 10 % (eli 7 000 mk) 
rakennuspaikkojen arvosta. Korvausta määrättäessä huomioitiin se, että alueelle voitiin raken-
taa siten, että linjan häiritsevyys pienenee.

Östergård 598-401-12-167:
Kyseessä oli Jacobstadin omistama rantarakennuspaikka. Sen arvon katsottiin alentuneen lin-
jan läheisyydestä johtuen 20 % (eli 8 000 mk).

Lisäksi kuuden muun tilan osalta korvausvaatimukset linjasta johtuvasta arvon alentumi-
sesta hylättiin sillä perusteella, ettei linjaa voinut pitää häiritsevänä suojapuuston tms. vuoksi. 
Kyseessä olevien tilojen kohdalla matka asuinrakennuksilta linjalle vaihteli 80–110 metrin vä-
lillä.

Lunastustoimitus	 (TN:o	 4086-605053),	 joka	 koski	 400	 kV:n	 voimansiirtolin-
jan	rakentamista	Pedersören	kunnassa	vuonna	2002.	Toimituksesta	valitettiin	
maaoikeuteen	(Vaasan	mo	20.6.2002,	00/028).		

Kärr 599-403-5-18:
Tilan omistaja vaati korvausta rakennuspaikkojen ja asuinrakennuksen arvon alentumisesta 
yhteensä 600 000 mk. Asuinrakennukseen oli linjalta matkaa metsän läpi noin 150 metriä. 
Toimitusmiehet totesivat, että haittaa aiheutui ainoastaan linjan vieressä olevalle rakentamatto-
malle rakennuspaikalle, joka sijaitsi 31–100 metrin päässä linjasta. Korvattavan haitan määräksi 
arvioitiin 7 500 mk. Maaoikeus poisti korvauksen, koska katsoi ettei linjasta aiheudu haittaa 
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rakennuspaikalle. Päätöstään maaoikeus perusteli sillä, ettei rakennusluvan saanti vaikeudu lin-
jan johdosta ja, että rakentamisen voi suorittaa siten, ettei linjasta aiheudu haittaa.

Sudd 599-407-2-23X:
Asuinrakennukseen oli linjalta matkaa 95 m ja lähimmältä pylväältä 120 m. Rakennuksen pi-
halta näkyi linja pylväineen avoimesti ja häiritsevästi. Toimitusmiehet arvioivat asuinraken-
nuksen pysyväksi arvon alenemaksi 7,5 % eli 35 000 mk. Toimituksessa tontin odotusarvon 
katsottiin alentuvan siltä osalta, kun se on 31–100 metrin etäisyydellä linjasta. Tässä tapauksessa 
em. etäisyydellä oli 1 700 neliömetriä tontista, jonka odotusarvon katsottiin alentuneen lin-
jan läheisyydestä johtuen n. 23 % eli yhteensä 6 000 mk. Maaoikeus muutti toimitusmiesten 
päätöstä siten, että se katsoi rakennuksen ja tontin yhteiseksi arvoksi noin 83 000 €, jonka 
arvosta korvattavaksi määrättiin 2 000 € eli 2,4 %. Maaoikeus perusteli päätöstään osittaisesta 
korvauksien poistamisesta sillä, että alueille oli jo korvattu pylväsala 100 %:sti, johtokatu 80 %:
sti ja suoja-alue 50 %:sti. Erikseen ei tullut määrätä korvausta odotusarvoisen maan arvon alen-
tumisesta.

Rödluvan 599-407-2-43:
Tila sijaitsi joen rannalla. Asuinrakennuksesta oli matkaa linjalle noin 120 metriä ja lähimmälle 
pylväälle 150 metriä. Pylväs ei näkynyt pihamaalta, mutta puutarhasta kylläkin. Toimituksen 
yhteydessä korvausta asuinpaikan arvon alentumisesta ei määrätty, mutta maaoikeus katsoi, 
että noin 700 000 markan kiinteistön arvo oli alentunut n. 1,3 %. Maaoikeus poisti samalla 
toimituksen yhteydessä määrätyn odotusarvoisen maan arvon alentumisen. Korvausta määrät-
tiin 9 100 mk.

Blåbärskulla 599-407-2-50:
Asuinrakennus oli 85 metrin etäisyydellä linjasta ja 120 metrin päässä lähimmästä pylväästä. 
Toimituksen yhteydessä korvausta kiinteistön arvon alentumisesta ei määrätty. Maaoikeus sen 
sijaan katsoi, että kiinteistön arvo oli alentunut näkymien huonontumisen vuoksi. 600 000 
markan arvoisen kiinteistön katsottiin menettäneen arvoaan 2,2 %. 13 200 markan suuruinen 
korvaus määrättiin LunL 38 § nojalla.

Juhana Hiirosen suorittama katselmus tilalla Blåbärskulla (3.8.2005):
Sekä tilalta avautuvassa pääilmansuunnassa että tilalle tultaessa voimalinjat useine pylväineen 
hallitsivat peltomaisemaa.
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Flinkas II 599-407-2-25/2 ja  
Flinkas 599-407-2-49:
Asuinrakennus sijaitsi 120 metrin 
päässä linjasta ja noin 150 metrin 
päässä lähimmästä pylväästä. Yksi 
pylväs näkyi takapihalta suojapuus-
ton takaa. Korvausta toimituksen yh-
teydessä asuinrakennuksen pysyvästä 
arvon alentumisesta ei määrätty.

Tästäkin ratkaisussa on havait-
tavissa se tärkeä seikka, että LunL 
38 §:n mukaan korvataan myös pro-
sentuaalisesti pieniä haittoja (ks. 
Blåbärsskulla), vaikkakin pykälä kuuluu: kärsii lunastuksen tai lunastuksella toteutettavan yri-
tyksen vuoksi merkittävää haittaa.

Merkittävää haittaa ei voikaan korvauskäytännön valossa määritellä ainoastaan prosentu-
aalisesti, vaan merkittävyyden arviointissa on kiinnitettävä huomiota korvauksen absoluutti-
seen määrään. 

Karttakuvassa 11 näkyvät kiinteistöt Blåbärsskulla (vasemmanpuoleinen) ja Sudd, joiden 
korvaukset olivat suurin piirtein samaa luokkaa. Karttatarkastelun nojalla Blåbärskullan hait-
ta vaikuttaisi suuremmalta (lähempänä, avautumisilmansuunta linjalle jne.) kuin kiinteistön 
Sudd haitta. Katselmuksessa havaitsin kuitenkin, että karttakuvassa 11 näkyi ainoastaan vanha 
voimansiirtolinja, joka oli kooltaan hyvin pieni verrattuna uuteen 400 kV:n linjaan. Uusi linja 
kulkee kartalla näkyvien tilojen välistä pohjois-eteläsuunnassa. Se, etteivät kartat ole välttämät-
tä ajantasaisia saattaa siis aiheuttaa epätarkkuutta myös muissa tapauksissa.

Lunastustoimitus	(TN:o	114189-0),	jossa	kysymys	uuden	400	kV:n	sähkönsiir-
tolinjan	 rakentamisesta	 Nurmijärven	 kunnassa	 vuonna	 1999.	Toimituksesta	
valitettiin	maaoikeuteen	(Etelä-Suomen	mo,	II	jaosto,	4.10.1996,	u95/026)	ja	
edelleen	korkeimpaan	oikeuteen	(KKo:1999:61).

Toimituksessa oli kysymys osittain johtoaukealla sijanneiden ja sen ulkopuolelle jääneiden 
kiinteistöjen arvon aleneminen, kun 110 kV:n sähkönsiirtolinja oli korvattu 400 kV:n sähkön-
siirtolinjalla. Uudet pylväät olivat noin kaksi kertaa korkeammat ja raskasrakenteisemmat kuin 
entiset. Kysymys oli siten lisähaitan korvaamisesta. 

KKO:n yleisperusteluja: Sähkönsiirtolinjan pylväiden ja johdinten näkyminen kiinteistön 
pihapiiriin ja sisälle sillä oleviin rakennuksiin vähentää kiinteistöltä avautuvan maiseman kaune-
usarvoja ja asumisviihtyisyyttä. Johtimet saattavat aiheuttaa ajoittain meluhaittaa ja niihin saat-
taa kerääntyä lunta ja jäätä. Ne tuottavat ympäristöönsä keskimääräistä suuremman sähkökentän. 
Tutkimuksissa ei ole osoitettu, että altistuminen voimajohtojen sähkö- ja magneettikentille aihe-
uttaisi haitallisia vaikutuksia terveydelle muilla kuin sydäntahdistin potilailla. Siitä huolimatta 
ostajat kokevat kiinteistön, jonka välittömässä läheisyydessä on näkyvissä sähkönsiirtolinja, vaaral-
liseksi ja epäviihtyisäksi. Tämä vähentää kiinteistöä myytäessä ostohalukkaiden määrää, pidentää 
myyntiaikaa ja alentaa myyntihintaa. Sähkönsiirtolinjan tuottama maisemahaitta ja muut edellä 
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selostetut vaikutukset alentavat linjan läheisyydessä olevien kiinteistöjen arvoa. Arvonalennus on 
lunastuslaissa tarkoitettua pysyväisluontoista haittaa, joka korvataan kiinteistön omistajalle.
Alla on esitetty kiinteistökohtaiset katselmustiedot. Määrätyt korvaukset on esitetty yhdessä 
toimituksen 114190 kanssa taulukossa 5 sivulla 23.

Takametsä:
Omakotikiinteistöstä oli lunastettu 
aluetta pylväsalaksi. Asuinrakennus 
sijaitsi 10 metrin päässä reunavyöhyk-
keestä, mutta pihapiiriin ei silti nä-
kynyt pylväitä, koska kuusimetsä esti 
näkyvyyden. Johtimet näkyivät piha-
piiriin. Johdinten risteymän oletettiin 
myös aiheuttavan meluhaittaa.

Haapamäki:
Omakotikiinteistöstä oli lunastettu aluetta reunavyöhykkeeksi. Sillä sijaitsi asuinrakennus ja 
talousrakennuksia, joista yksi sijaitsi reunavyöhykkeen rajalla. Uusi sähkönsiirtolinjan pylväs 
oli 40 metrin päässä asuinrakennuksesta ja näkyi häiritsevästi puutarhaan ja asuinrakennuk-
seen. Myös johtimet näkyivät selvästi avoimessa maastossa, jossa ei ollut suojapuustoa.

Ahola:
Omakotikiinteistöstä oli lunastettu aluetta reunavyöhykkeeksi. Tilalla sijaitsi asuinrakennus, 
josta johtimet olivat 30 metrin päässä hyvin näkyvillä. Tilan pihalla oli aikaisemmin ollut van-
ha pylväs, joka oli nyt poistettu. Uusi pylväs oli sijoitettu huomattavasti kauemmaksi, josta se 
näkyi kuitenkin avoimessa maastossa hyvin.

Louhikko:
Omakotikiinteistöstä ei oltu lunastettu aluetta. Tilalla sijaitsi asuin- ja saunarakennus, joista 
katsottuna entisellä paikallaan oleva pylväs sijaitsi noin 40 metrin päässä. Korkealla kalliolla 
sijainneen pylvään ja rakennusten välissä oli sen verran paljon suojapuustoa, etteivät uudet 
rakennelmat hallinneet maisemaa häiritsevästi.

Tiemaa:
Omakotikiinteistöstä oli lunastettu aluetta johtoaukeaksi ja reunavyöhykkeeksi. Kiinteistöllä, 
joka sijaitsi vilkkaasti liikennöidyn tien varressa, oli asuin- ja piharakennus. Sen kohdalla ei 
ollut pylvästä, mutta asuinrakennuksen takana olevalta pihalta näkyi entisellä paikallaan ollut 
pylväs. Vaikka suojakasvillisuutena oli koivuja, näkyivät johtimet noin 30 metrin päässä asuin-
rakennuksesta.
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Mäntyrinne: 
Omakotikiinteistöstä oli lunastettu aluetta joh-
toaukeaksi. Asuinrakennus ja uudehko pihara-
kennus sijaitsivat reunavyöhykkeen välittömässä 
tuntumassa (karttakuvan 13 vasemmanpuolei-
nen ”pienempi” rakennus). Uusi pylväs sijait-
si noin 100 metrin päässä asuinrakennuksesta 
(vanha pylväs oli ollut lähempänä), mutta suo-
jakasvillisuuden puuttuessa se näkyi häiritseväs-
ti kiinteistöltä avautuvassa pääilmansuunnassa. 
Sisäänkäynti kiinteistölle tapahtui sähkölinjojen 
alitse. Kiinteistön portilta näkyi useita pylväitä. 

Mäntyniemi:
Omakotikiinteistöstä oli lunastettu aluetta johtoaukeaksi. Reunavyöhykkeen rajalla sijaitsi 
asuinrakennus (karttakuvassa ”suurempi” oikeanpuoleinen rakennus). Vanha pylväs (poistettu 
hankkeen yhteydessä) sijaitsi kiinteistön lounaispuolella. Uusi pylväs oli sijoitettu kiinteistön 
kaakkoispuolelle rakennuksen pihalta avautuvaan pääilmansuuntaan, josta näkyi useita muita-
kin pylväitä kauempana maisemassa. Johtimet kulkivat 20 metrin päässä asuinrakennuksesta. 
Koska suojakasvillisuutta ei ollut, hallitsivat uudet sähkönsiirtolinjat maisemaa.

Saunapirtti:
Omakotikiinteistöstä ei oltu lunastettu aluetta. Kiinteistöllä sijaitsi keskeneräinen asuinraken-
nus kokonaan reunavyöhykkeellä. Rakentamispäätöksen tehdessään tilan omistajan ei katsottu 
olleen tietoinen uudesta linjasta. Johdot sijaitsivat lähimmillään 12 ja pylväskin vain 25 metrin 
etäisyydellä rakennuksesta. Ne hallitsivat maisemaa merkittävästi.

Kukkarinne:
Omakotikiinteistöstä ei oltu lunastettu aluetta johtokaduksi tai reunavyöhykkeeksi. Kiinteistöllä 
sijaitsi asuinrakennus ja autotalli, joita rakennettaessa linjan uusiminen oli ollut tiedossa. 
Kiinteistön kohdalla pylväs oli rakennettu jotakuinkin entisen pylvään paikalle 25 metrin pää-
hän asuinrakennuksesta takapihan puolelle. Pylväät ja johtimet näkyivät selvästi sekä etu- että 
takapihalle ja niiden katsottiin vähentävän erityisesti takapihan viihtyisyyttä.

Kalliotupa:
Lomakiinteistöstä ei oltu lunastettu aluetta. Kiinteistöllä oli lomarakennus ja kaksi piharaken-
nusta. Kiinteistön kohdalla oli pylväs 25 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta lähes entisen 
pylvään paikalla. Pylväs ja johtimet näkyivät häiritsevästi sisäänkäynnille sekä asuinrakennuk-
sen ja saunan luo. Mäntypuusto vähensi osittain pylvään näkymistä sisään rakennukseen.

Perhola:
Omakotikiinteistöstä oli lunastettu aluetta johtoaukeaksi ja reunavyöhykkeeksi. Kiinteistöllä 
sijaitsi osittain reunavyöhykkeellä oleva asuinrakennus. Kiinteistön luoteispuolella oli entisellä 
paikallaan pylväs, jonka ei katsottu aiheuttavan paljoakaan maisemahaittaa. Sen sijaan kiinteis-

1�



22 MaIsEMahaIToIsTa ja nIIdEn käsITTELysTä MaanMITTausToIMITuksIssa

tön kaakkoispuolella 200 metrin päässä olevan pylvään katsottiin alentavan kiinteistön kaune-
usarvoja suojakasvillisuuden vähäisyydestä johtuvan hyvän näkyvyyden takia (myös johtimet 
näkyivät selvästi tontille ja rakennukseen).

Lunastustoimitus	 (TN:o	 114190-0),	 jossa	 oli	 kysymys	 saman	 linjan	 rakenta-
misesta	kuin	toimituksen	114189	kohdalla	Vantaan	kaupungissa	vuonna	1996.	
Toimituksesta	valitettiin	maaoikeuteen	(Etelä-Suomen	mo,	I	jaosto,	4.10.1996,	
u95/035).

Toimituksen yhteydessä määrättiin linjan läheisyydestä johtuvasta kiinteistön arvon alentumisesta 
korvauksia yhteensä 20 kiinteistölle. Toimituksessa määrätyt korvaukset perustuivat Cajanuksen 
diplomityön (1985) soveltamiseen, sekä kahteen vanhaan esimerkkitapaukseen. Maaoikeudessa 
lähes kaikki arvonalentumista koskeneet korvaukset pysytettiin toisin kuin edellisessä (TN:o 
114189) tapauksessa. Tätä perusteltiin mm. seuraavasti: Lunastustoimikunnan ratkaisun rasituk-
sena oli Vantaalla sama kuin Nurmijärvellä. Cajanuksen diplomityön soveltaminen oli kuitenkin 
Vantaalla perustellumpaa, koska kysymys oli pääkaupunkiseudusta. Maaoikeus totesi päätöksessään, 
että kyseessä oli esteettinen haitta, eikä terveysriskejä linjasta oltu pystytty osoittamaan. Alla tau-
lukossa 5 (s. 23) on esitetty määrätyt korvaukset ja etäisyydet haittalähteisiin. 

Maaoikeuden kanta samana päivänä annetuissa ratkaisuissa ihmetyttää. Maaoikeuden rat-
kaisusta (alensi korvaustasoa Nurmijärvellä, muttei Vantaalla) saa käsityksen, että arvon alentu-
minen olisi pääkaupunkiseudulla jotenkin merkittävämpää kuin maaseudulla, vaikka yleinen 
käsitys lienee täysin päinvastainen. Korkein oikeus lopulta kuitenkin korotti Nurmijärven kor-
vaustasoa maaoikeuden määräämästä tasosta.

Kiinteistökohtaiset katselmustiedot:

Tontti 5 92-416-4-287:
Tilan kohdalla oli pylväs ja piha oli muutoinkin avoin linjan suuntaan.

Metsäpuro 92-418-9-19:
Tila sijaitsi hyvin avoimesti linjan vaikutusalueella.

Koivikko 92-418-7-88:
Linjan vaikutus ei ollut suuri, muttei merkityksetönkään.

Kulmala 92-418-3-44:
Tilan alueella oli aikaisemmin järeähköt 220 kV:n pylväät. Uudet pylväät olivat kauempana 
kuin vanhat.

Setri 92-424-2-27:
Kyseessä oli laaja teollisuustontti, jolle oli rakennettu rivitaloja. MO alensi toimitusmiesten 
määräämää korvausta, koska katsoi, että Kehä III:n läheisyys aiheuttaa jo huomattavaa häiriö-
tä. Lisäksi linjan ja rivitalojen välissä oli suojapuustoa.

Tontti 61A ja Pajukissa olivat rakentamattomia rakennuspaikkoja.
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Taulukko 5: korvaukset toimituksissa 114189 ja 114190.

Nimi Kiinteistö- 
tunnus

Pylväs (m) Johto (m) Korvaus (%) Korvaus (€) Muut vaikuttaneet 
seikat

Takametsä 543-409-7-38X – – 0,8 841
haapamäki 543-409-7-18 48 34 6,3 5 885
ahola 543-409-7-52 102 30 2,7 1 681
Louhikko 543-415-5-3 43 41 0,9 336 LunL 38 § 
Tiemaa 543-403-16-12 94 30 2,6 1 681
Mäntyrinne 543-403-16-33 102 30 2,9 2 522
Mäntyniemi 543-403-16-32 49 18 5,4 6 725
saunapirtti 543-403-5-87 33 8 6,3 6 725 LunL 38 §  
kukkarinne 543-403-5-88 22 20 6,4 10 088 LunL 38 §  
kalliotupa 543-403-5-83 39 38 6,3 1 681 LunL 38 §, 

lomakiinteistö 
Perhola 543-403-1-99 70 28 3,8 3 363
Tontti 61B 92-416-7-30 83 25 4,5 841
Tontti 61a 92-416-4-342 82 2 9,3 841 rakentamaton
rantala 92-416-4-455 83 34 6,4 5 046
Tontti 26 92-416-4-308 47 21 5,4 5 214
Tontti 5 92-416-4-287 21 18 16,5 6 559
Tontti 6 92-416-4-288 70 50 1,9 3 700
Tontti 4B 92-416-7-32 70 50 2,3 1 682 LunL 38 §
Tontti 4a 92-416-4-286 0
Metsäpuro 92-418-9-19 70 25 5,7 5 046
koivikko 92-418-7-88X – – 2 018
kulmala 92-418-3-44 30 25 4 3 532
kesälä 92-418-3-43 67 55 2 505
havula 92-418-3-42 110 71 1,3 336
kalliola 92-418-3-41 103 95 505
Tähtimäki 92-418-3-91X – – 0,4 505
stenars 92-418-3-84 75 45 3,1 2 859
Pajukissa 92-418-3-98 67 25 7 505 rakentamaton
Pajukko 92-418-3-65 90 52 1 1 346 LunL 38 §
kuusela 92-418-3-34 36 35 2,7 2 523
Päivölä 92-424-1-9 90 88 1,4 841
setri 92-424-2-27 55 45 2 6 728
solbacka 92-481-3-99 120 30 2,5 841 LunL 38 §
Mäntylä 92-418-3-32 65 45 4,6 3 364 LunL 38 §
kulmala – 90 80 0 0 LunL 38 §
Tontti 26 4-308 40 30 0 0 LunL 38 §
Tarhakumpu 7-124 – 200 0 0 LunL 38 §
Lehtimäki – – 180 0 0 LunL 38 §

Lunastustoimitus	(TN:o	117937-0),	jossa	oli	kysymys	400	kV:n	voimansiirtolin-
jan	rakentamisesta	mustasaaren	kunnassa	vuonna	1999.	Toimituksesta	valitet-
tiin	maaoikeuteen	(Vaasan	mo,	13.2.1997,	V96/064)	 ja	edelleen	korkeimpaan	
oikeuteen	(24.5.1999	m	97/57,	t.	1291).

Niemistö 499-414-2-80:
Omakotikiinteistön viereen oli rakennettu 400 kV:n voimansiirtolinja. Rakennuksen etäisyys 
lähimmästä pylväästä oli 80 metriä. Kiinteistön omistaja vaati korvausta 100 000 mk voima-
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linjan läheisyyden aiheuttamasta kiinteistön arvon alentumisesta. Vaatimus hylättiin toimituk-
sessa, koska uuden linjan ja rakennuksen välissä oli jo ennestään 110 kV:n ja 20 kV:n johdot. 
Maaoikeus vahvisti toimitusmiesten päätöksen todeten, että Med beaktande av avståndet mellan 
den planerade ledningen och bostadsbyggnaden är det icke troligt att fastighetens värde på grund av 
den nya ledningen ytterligare skulle sjunka så, att dess ägare skulle vara berättigad till ersättning. 
Maaoikeus ei siis väittänyt, etteikö linjalla olisi ollut vaikutusta kiinteistön arvoon. Se ei vain 
katsonut vaikutuksen ylittävän LunL 38 §:ssä tarkoitettua merkittävän haitan kynnystä.

Korkein oikeus myönsi valitusluvan päätökseen. KKO totesi katselmuksessaan, että uusi 
linja oli huomattavasti korkeampi ja massiivisempi kuin vanhat linjat. Linja näkyi niin piha-
maalle kuin sisälle taloonkin. KKO viittasi päätökseen (KKO:1999:61) ja totesi, että potentiaa-
linen ostaja voi kokea linjan epämieluisaksi ja vaaralliseksi, mikä vähentää ostajaehdokkaita ja 
alentaa kiinteistön arvoa. 

KKO totesi aikaisemmasta sijainnista, että Den omständigheten, att det redan tidigare fun-
nits tre kraftledningar på området, inverkar nedsättande på ersättningsbeloppet. Kuitenkin KKO 
katsoi, että merkittävän haitan kynnys ylittyi ja määräsi korvaukseksi linjasta aiheutuvasta kiin-
teistön arvon alentumisesta harkinnanvaraisesti 20 000 mk. Kyse oli siis loppujen lopuksi lisä-
haitasta, jonka katsottiin ylittävän merkittävän haitan kynnyksen.

Lunastustoimitus	(TN:o	4041-119015),	joka	koski	400	kV:n	suurjännitejohdon	
rakentamista	miehikkälän	kunnan	alueella.

Toimituksessa määrättiin korvaukset maisema- ym. haitoista ennen linjan rakentamista, jolloin 
myös tilakohtaiset katselmukset tehtiin. Toimituksessa todettiin, että linja tultaisiin rakenta-
maan osittain 110 kV:n linjan läheisyyteen. Uudesta linjasta todettiin, että se tulisi olemaan ra-
kenteeltaan huomattavasti massiivisempi, koska sen pylväät olivat yli kaksi kertaa korkeammat 
kuin vanhan linjan. Kolme tilaa esitti vaatimuksia kiinteistön arvon alentumisesta.

Ahola 489-404-6-0:
Omakotikiinteistön asuinrakennus 
(karttakuva 14) sijaitsi 106 metrin 
päässä tulevasta linjasta. Toimituksessa 
arveltiin, että runsaan 100 metrin 
päähän tuleva pylväs jää suojapuuston 
taakse, mutta noin 200 metrin päähän 
tuleva pylväs näkyisi peltoaukean yli 
tilalle hyvin. Tilan arvoksi arvioitiin 
500 000 mk, josta korvausta määrät-
tiin 6 % eli 30 000 mk.

Kalliola 489-404-1-122:
Omakotikiinteistön kohdalla uusi linja tulisi kulkemaan lähimmillään noin 200 metrin päässä 
asuinrakennuksesta. Toimituksen yhteydessä arveltiin, ettei se tule runsaan suojapuuston takia 
näkymään pihamaalle. Korvausta ei tilan osalta määrätty.

1�
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Ojapelto 489-408-17-24:
Omakotikiinteistön asuinrakennus sijaitsi hieman alle 100 metrin päässä tulevasta linjas-
ta. Pylvään arveltiin näkyvän tilalle runsaan 200 metrin päästä hyvin peltoaukean ylitse. 
Korvaukseksi toimituksessa määrättiin 6 % tilan arvosta eli 15 000 mk.

Uusia myöhemmin ilmeneviä haittoja varten sovittiin jatkotoimitus.

Toimituksessa	oli	kysymys	toimitusta	4041-119015	täydentävästä	lunastustoi-
mituksesta	(TN:o	2003-868200),	 jossa	jälkikorvausasiana	käsiteltiin	voimalin-
jan	rakentamisen	jälkeen	ilmenneitä	haittoja.	Toimituksesta	valitettiin	maaoi-
keuteen	(Itä-Suomen	mo	13.5.2004,	m04/9).

Tilan Ojapelto omistaja vaati korvausta merkittävästä maisemahaitasta ja muusta kiinteistön 
arvon alentumisesta 7 000 €. Toimitusmiesten päätöksen mukaisesti tilalle Ojapelto aiemmas-
sa toimituksessa sovittua 15 000 markan korvausta kiinteistön arvon alentumisesta oli pidettävä 
vähintäänkin riittävänä ottaen huomioon seuraavat seikat: 
– uusi johto rakennettiin vanhan ��0 kV:n johdon taakse ja 
– näkyvät osat uudesta johdosta sijaitsivat yli 200 metrin päässä rakennuksesta. 

Tilan Ojapelto omistaja valitti toimitusmiesten päätöksestä maaoikeuteen, jossa hän uusi 
jatkotoimituksessa esittämänsä vaatimuksen. Maaoikeus hylkäsi vaatimuksen vedoten siihen, 
ettei kaukomaisema ole pakkotoimikorvauksia harkittaessa yhtä suojattu kuin lähimaisema. 
Maaoikeus yhtyi toimitusmiesten kantaan siinä, että aiemmassa toimituksessa sovittu 6 %:n kor-
vaus oli vähintäänkin täyden korvauksen periaatteen mukainen ottaen huomioon, etteivät noin 
100 metrin etäisyydellä olleet linjat edes näkyneet kiinteistölle runsaan suojapuuston takia.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Korvaustaso oli ollut ratkaisussa huomattavasti korkeampi kuin vastaavanlaisissa muissa toimi-
tuksissa. Syynä tähän lienee se, että korvaukset määrättiin ennen linjan rakentamista.

Lunastustoimitus	(TN:o	126180-6),	jossa	ky-
symys	oli	400	kV:n	voimansiirtolinjan	raken-
tamisesta	muhoksen	kunnassa	vuonna	2000.	
Toimituksesta	 valitettiin	 maaoikeuteen	
(Pohjois-Suomen	 mo,	 II	 jaosto	 6.10.1999,	
099/3).	KKo	ei	myöntänyt	valituslupaa.

Sattula 494-403-76-7:
Kiinteistö muodostui kolmesta rakennuspaikasta 
(yksi paikoista rakennettu), joiden arvon alentumises-
ta maanomistaja vaati korvausta. Asuinrakennukselta 
matkaa uudelle 400 kV:n linjalle oli n. 200 metriä. 
Rakennuspaikoilta etäisyydet uusiin johtimiin olivat 
150 ja 200 metriä. Lisäksi rakennuspaikoilta kulki 
noin 150 metrin etäisyydellä vanha 110 kV:n linja ja 1�
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noin 300 metrin etäisyydellä vanha 220 kV:n linja. Rakennuspaikkojen vieressä  kulki myös 
kaksi 20 kV:n linjaa. Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, että linjan ja rakennuspaikkojen 
välissä oli suojapuustoa ja etteivät pylväät tai johtimet näkyneet alueelle ainakaan häiritsevästi. 
Kun lisäksi otettiin huomioon linjan etäisyys, ei jäljelle jäävän omaisuuden käyttämiselle voitu 
katsoa aiheutuvan maiseman muutoksesta johtuen LunL 35 §:n tarkoittamaa pysyväisluontois-
ta haittaa. Toimituksessa korvausta olisi määrätty lähimmälle rakennuspaikalle 50 %, seuraaval-
le 20 % ja asuinrakennukselle 10 % kiinteistöjen arvosta.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Maisemahaittakorvauksen suuruuteen (tässä tapauksessa korvauskynnyksen ylittymiseen) vai-
kuttaa oleellisesti tilanne (ts. aikaisempi maisemallinen sijainti) ennen lunastusyritystä.

Lunastustoimitus	 (TN:o	214567-5),	 jossa	oli	kysymys	110	kV:n	voimansiirto-
johdon	rakentamisesta	ylivieskan	kaupungissa	vuonna	1995.	Toimituksesta	va-
litettiin	maaoikeuteen	(Pohjois-Suomen	mo	II	jaosto	19.9.1995,	094/31).

Junttiranta 977-406-15-109:
Omakotikiinteistöstä (osoitettu karttakuvassa 
16 oikeassa alakulmassa) ei lunastettu aluet-
ta voimalinjaa varten. Asuinrakennus sijaitsi 
noin 40 metrin päässä linjasta. Toimituksessa 
kiinteistölle määrättiin voimalinjan läheisyy-
den aiheuttamasta arvon alentumisesta korva-
usta 50 000 mk. Hankkeen toteuttaja valitti 
päätöksestä maaoikeuteen ja vaati korvauksen 
alentamista 10 000 markkaan. Perusteluina 
valituksessa oli, että toimituksen yhteydessä 
suurin piirtein samalla etäisyydellä sijainneille 
tiloille oli määrätty seuraavat korvaukset: tilalle 
Ylikoski (977-406-84-2, karttakuvassa keskim-
mäinen rakennus) 10 000 mk ja tilalle Tuurila 
(977-406-84-3) 20 000 mk. Vaikkakin tilakohtaiset perustelut ratkaisussa ovat hyvin niukkoja, 
on karttatarkastelussa havaittavissa, että tila Tuurila on itse asiassa rakentamaton rakennuspaikka 
ja, että tila Ylikoski sijaitsee valittajan arviosta poiketen noin 80 metrin päässä linjasta. Kaikki tilat 
sijaitsevat alavalla maalla maaseutumaisessa peltomaisemassa. Maaoikeus katsoi kohtuulliseksi 
alentaa toimituksessa Junttirannan tilalle määrätyn korvauksen 30 000 markkaan. 

Juhana Hiirosen suorittama katselmus tilalla Junttiranta (3.8.2005):
Kiinteistö sijaitsi kaupungin tuntumassa aivan taaja-asutuksen vieressä. Oleskelupihalta luo-
teeseen päin katsottaessa voimalinjan pylväs oli nähtävissä ylöspäin katsottaessa. Lähimmän 
pylvään alaosa peittyi puuliiterin/varastorakennuksen taakse. Tilan asukas koki linjan erittäin 
häiritseväksi. Hänen mukaansa ennen idyllisessä maisemassa olleen tilan arvo oli hankkeen 
johdosta romahtanut. Lisäksi hän totesi, että tuulisina öinä oli vaikea nukkua linjojen pitämän 
melun vuoksi. Oheinen valokuva on otettu omakotikiinteistön oleskelupihalta.

1�
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Maaoikeuden ratkaisussa ilmoitetuista sovelletuista lainkohdista poiketen (sovelletut lain-
kohdat MO:n pöytäkirjan mukaan olivat LunL 29 § 1 mom. ja 37 § 1 mom.) ratkaisussa oli 
todellisuudessa kyse siitä, aiheutuuko linjasta LunL 38 §:n mukaista merkittävää haittaa.

Lunastustoimitus	(TN:o	113827-2),	jossa	oli	kysymys	2	x	110	kV:n	voimansiir-
tolinjojen	rakentamisesta	Espoon	kaupungissa	vuonna	1997.	Toimituksesta	va-
litettiin	maaoikeuteen	ja	edelleen	korkeimpaan	oikeuteen	(Etelä-Suomen	mo,	
I	jaosto,	27.5.1996,	u	96/003	ja	KKo	t.	1132),	joka	palautti	asian	uudelleen	maa-
oikeudelle	ratkaistavaksi	(Etelä-Suomen	mo,	II	jaosto,	3.11.1998,	u	98/7).

Korvausperusteista toimituspöytäkirjassa todettiin voimalinjojen pelättyjen terveysvaikutusten 
osalta, että vaikka yhteyttä voimalinjojen magneettikenttien ja syöpäriskin välillä ei olekaan 
osoitettu, vaikuttaa asian saama negatiivinen julkisuus linjojen lähistöllä sijaitsevien kiinteis-
töjen arvoon. Itse voimansiirtolinjasta todettiin, että pylväät olivat massiivisia ja näkyessään 
kiinteistölle vaikuttivat sen arvoon alentavasti. Lunastusrelaation ulkopuolisten kiinteistöjen 
osalta todettiin, että jos linja sijaitsee yli 50 metrin päässä tilasta, ei LunL 38 §:n tarkoitta-
maa merkittävää haittaa voida katsoa aiheutuvan. Alla on tilakohtainen esittely niiden tilojen 
osalta, joille määrättiin korvauksia. Toimituksessa hylättiin lisäksi 23 maisemahaittavaatimusta. 
Sietokynnyksen ylittymiseen vaikutti alueen aikaisempi maisemallinen sijainti kaupungissa.

K109 T12 049-452-2-1016:
Kyseessä oli rakentamaton omakotitontti. Pylväs sijaitsi tontin kohdalla sen keskikohdas-
ta mitattuna 30–35 metrin etäisyydellä. Olemattoman puuston vuoksi linja näkyi avoimesti. 
Korvausta määrättiin lopulta 5,7 % tontin arvosta eli 5 000 €.

K107 T12 049-452-2-1000 ja K106 T7 049-452-2-991:
Omakotikiinteistöt sijaitsivat ennen hanketta valtatien 1 vieressä noin 20 metrin etäisyydellä 
tiealueen rajasta. Kiinteistöjen ja tien välillä oli ollut aikaisemmin puustoa, joka oli nyt hank-
keen yhteydessä poistettu. Hankkeen yhteydessä rakennettiin meluvalli, jotta tiestä aiheutuva 
melutaso ei ainakaan nousisi. Maaoikeus katsoi, että kiinteistöjen arvo oli laskenut johtuen 
kauneusarvojen menetyksestä, mikä aiheutui linjojen hyvästä näkyvyydestä ja puuston pois-
tamisesta. Etäisyys linjalle oli kiinteistön T12 kohdalla 20 ja pylväälle 40 metriä. Kiinteistön 
T7 kohdalla linja oli 15 metrin ja pylväs 40 metrin etäisyydellä. Korvausta kiinteistön arvon 
alentumisesta määrättiin tilalle T12 8,6 % ja tilalle T7 7 % niiden arvosta.
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K107 T5 049-452-2-1001:
Kyseessä oli omakotikiinteistö, joka sijaitsi Friisinmäen sillan kohdalla Turun väylän varressa. 
Etäisyys linjaan oli 20 m ja pylvääseen 80 m. Korvausta kauneusarvojen menettämisestä ja 
maisemahaitasta määrättiin 4,3 % eli 5 000 €.

K106 T6 049-452-2-992:
Omakotikiinteistö sijaitsi ns. toisessa rivissä aiemmin esitellyn T7:n takana. Linjan ja raken-
nuksen välissä oli siten naapurirakennus ja vähän suojapuustoa. Kyseessä oli lunastusrelaation 
ulkopuolinen tila. Etäisyys linjalle oli 40 metriä ja lähimmälle pylväälle 60 metriä. Korvausta 
kiinteistön arvon alentumisesta määrättiin 3 % kiinteistön arvosta. 

K25 T1 049-405-1-204:
Linja sijaitsi Kehä I:n ja omakotikiinteistön välissä. Etäisyys linjaan oli 20 m ja lähimpään pyl-
vääseen 85 m. Korvausta määrättiin 5 % eli 6 667 €. Päätöksessä todettiin, että tilalta avautuva 
näkymä Laajalahdelle säilyi.

Lunastustoimitus	(TN:o	119059-5),	jossa	oli	kysymys	400	kV:n	voimansiirtolin-
jan	rakentamisesta	Jokioisten	kunnassa	vuonna	2000.	Toimituksesta	valitettiin	
maaoikeuteen	(Itä-Suomen	mo,	III	jaosto,	14.4.1999,	98/68).	KKo	ei	myöntänyt	
valituslupaa.

Koivumäki 169-408-1-642:
Lomakiinteistö sijaitsi ennen hanketta alueella, jossa oli melu (valtatie 10 oli 75 metrin etäisyy-
dellä) ja maisemahäiriöitä (vanha 110 kV:n linja 25 metrin etäisyydellä). Kokonaisuudessaan 
alue oli kuitenkin maaseutumaista haja-asutusaluetta. Toimituksessa arvioitiin, että uuden voi-
malinjan tulo alueelle laski kiinteistön arvoa (etäisyys pylväs 110 m ja linja 105 m), koska se 
huononsi tilalta avautuvaa maisemaa. Lisäksi haitasta todettiin, että linjan läheisyys vähentää 
mahdollisia ostajaehdokkaita vaihdantatilanteessa ja laskee siten kiinteistön arvoa. Em. perus-
tein katsottiin, että voimalinja aiheutti haittaa laskemalla kiinteistön arvoa 7,5 %:lla eli 22 500 
markalla. Korvaus määrättiin LunL 38 §:n nojalla. Lunastaja valitti päätöksestä maaoikeuteen 
vedoten siihen, ettei linjasta voi aiheutua merkittävää haittaa. Maaoikeuden katselmuksessa 
todettiin, että linja pylväineen näkyi selvästi sekä pihamaalle että sisälle rakennukseen tärkeässä 
ilmansuunnassa. Maaoikeus katsoi, että merkittävän haitan kynnyksen voidaan katsoa ylitty-
vän, kun kiinteistön arvonalennus on 3–4 %:n luokkaa. Edellä mainituin perustein maaoikeus 
pysytti toimitusmiesten ratkaisun.

Lunastustoimitus	(TN:o	122182-0),	jossa	oli	kysymys	400	kV:n	voimansiirtolin-
jan	rakentamisesta	Loimaan	kunnassa	vuonna	1996.	Toimituksesta	valitettiin	
Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(II	jaosto,	21.5.1996,	T	95/85).

Jokela X:
Toimituksen yhteydessä alle 100 metrin etäisyydellä linjasta sijainneen omakotikiinteistön 
pääasiassa linjan aiheuttamiin terveysvaikutuksiin perustuneet korvausvaatimukset hylättiin. 
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Omistaja uusi vaatimuksensa maaoikeudessa ja vaati joko tilan lunastamista tai 100 000 mar-
kan haitankorvausta. Maaoikeus totesi, että kansainvälisistä tutkimuksista käy selville, että voi-
mansiirtojohdon läheisyydestä saattaa aiheutua terveydellisiä haittoja, mikä saattaa vaikuttaa 
lähellä linjaa sijaitsevien kiinteistöjen arvoon. Em. perusteella maaoikeus varasi tilalle LunL 
39 § 2 momentin ja 71 §:n mukaisen mahdollisuuden jälkikorvausvaatimuksen esittämiseen 
seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Maaoikeus totesi lisäksi, että koska terveysvaikutuksista ei 
ole luotettavaa tietoa, oli vaatimus terveysvaikutuksista vielä tällä kertaa hylättävä.

Pikku-Koivisto 430-420-3-20:
Toimituksen yhteydessä voimalinjojen aiheuttama 
maisemahaittavaatimus hylättiin terveyshaittavaa-
timuksen ohella. Maaoikeus totesi tilan osalta, 
että kyseessä oli lomakiinteistö (osoitettu kartta-
kuvassa 17), jonka etäisyys johtimista oli 65 met-
riä. Linja pylväineen näkyi sekä pihalta että sisältä 
talosta selvästi. Em. perustein maaoikeus määräsi 
korvattavaksi maisemallista muutoksista aiheutu-
neesta kiinteistön arvon alentumisesta 5 000 mk. 
Terveysvaikutusten osalta tilalle varattiin Jokelan 
tilan tapaan jälkikorvausmahdollisuus.

Molemmat tilat perustivat korvausvaatimuk-
sensa terveysvaikutuksiin ja niistä aiheutuneisiin 
kuluihin (säännöllisiin terveystarkastuksiin yms.). 
Molemmat vaatimukset hylättiin, mikä on sinänsä luonnollista – olihan kyse henkilövahin-
goista, joita ei edes tule käsitellä lunastustoimituksessa. Silti jälkikorvausmahdollisuuden va-
raamisesta sekä päätöksen muista perusteluista saa käsityksen, että myös em. henkilövahingot 
korvattaisiin toimituksen yhteydessä, mikäli vain niistä olisi pitävää näyttöä.

Lunastustoimitus	(TN:o	122181-7),	jossa	oli	kysymys	400	kV:n	voimansiirtolin-
jan	rakentamisesta	Alastaron	kunnassa	vuonna	1996.	Toimituksesta	valitettiin	
Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(II	jaosto,	5.9.1996,	T	95/86).

Toimituksen yhteydessä korvausvaatimuk-
set, jotka koskivat voimajohtojen aiheut-
tamia terveysvaikutuksia hylättiin, koska 
tunteeseen perustuneet korvaukset eivät 
kuuluneet lunastustoimikunnan mieles-
tä toimituksessa käsiteltäviin korvauksiin. 
Maaoikeus varasi kuitenkin kaikille valitta-
jille mahdollisuuden jälkikorvausvaatimus-
ten esittämiselle terveyshaittoihin liittyen. 
Maisemahaitasta korvausta määrättiin kah-
delle tilalle, jotka on esitetty alla.
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Rantamaa 006-424-2-21:
Omakotikiinteistön asuinrakennus oli johtolinjojen välissä. Etäisyys johtimiin oli noin 60 met-
riä. Toimituksen yhteydessä linjasta aiheutuneesta maisemahaitasta määrättiin 5 % suuruinen 
arvon alennuskorvaus (10 000 mk). Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, että 125 metrin 
etäisyydellä oleva pylväs näkyi pihalta ja sisältä asuinrakennuksesta, muttei kuitenkaan häirit-
sevästi. Lisäksi 50 metrin päässä takapihalla oli vanha 110 kV:n linjan pylväs. Maaoikeus pysytti 
toimitusmiesten ratkaisun. Tila on osoitettu karttakuvassa 18.

Viljamaa 006-408-5-7:
Omakotikiinteistön asuinrakennus oli noin 50 metrin etäisyydellä johtimista. Asuinrakennuksen 
ja uuden linjan välissä oli lisäksi vanha 110 kV:n linja. Toimituksen yhteydessä arvon alennus-
korvaus hylättiin, koska tila oli asumaton ja sijaitsi jo ennestään vanhan linjan vaikutusalueella. 
Maaoikeuden katselmuksessa todettiin, ettei linja näy sanottavasti piha-alueelle suojapuuston 
vuoksi. Korvausta maisemahaitasta ja siitä johtuvasta kiinteistön arvon alentumisesta määrät-
tiin kuitenkin 10 % kiinteistön arvosta eli 5 000 mk.
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Kaivospiiritoimitus	(TN:o	2000-676761),	jossa	kysymys	oli	kaivospiirin	alueiden	
laajentamisesta	Lappeenrannan	kaupungissa	vuonna	2001.	Toimituksesta	vali-
tettiin	maaoikeuteen	(mikkelin	Käo,	maaoikeus,	30.8.2001	ja	4.12.2001,	00/062,	
täydennystuomio).

Kaiken kaikkiaan seitsemän maanomistajaa vaati kaivospiiritoimituksen yhteydessä korvausta 
tulevasta maisemahaitasta. Kaivospiirin haltija vetosi vastineessaan Kaakkois-Suomen ympä-
ristöpiirin lausuntoon, josta kävi ilmi, etteivät kaivospiirin laajennuksen ympäristöhaitat ol-
leet merkittäviä. Kaivospiirin haltija totesi myös, että maisemahaitta tullee poistumaan maise-
moinnin seurauksena ja ettei menetettävä maisema ole muutenkaan ainutlaatuinen tai poikkea 
keskiverrosta maalais- tai peltomaisemasta. Haitan kestoajasta todettiin, että kaivostoimintaa 
tultaneen jatkamaan alueella vielä noin 100 vuoden ajan.

Toimituksen yhteydessä maisemahaittakorvaukset hylättiin kahta tapausta lukuun ottamatta 
perustellen ratkaisua sillä, että maisema voi olla korvattavaa vain, jos se on omaa (vrt. LunL 38 §). 
Kahdelle tilalle (Kaipiaisenmäki 405-418-3-105 ja Reukko 405-409-2-33) määrättiin korvausta maise-
mahaitasta 15 % kiinteistöjen arvosta (200 000 mk ja 60 000 mk) ilman tarkempia perusteluita.

Maaoikeudessa kaikki maisemahaittakorvaukset hylättiin ennenaikaisina. Maaoikeus ei 
ollut kuitenkaan päätöksessään yksimielinen, vaan äänet jakautuivat tasan 2–2. Puheenjohtajan 
ääni ratkaisi korvausten hylkäämisen. Kaksi lautamiestä oli sitä mieltä, että hankkeesta johtuva 
arvon alennus oli kiistaton. Lisäksi eriävän mielipiteensä esittäneet lautamiehet totesivat, että 
maisemointityöt (joiden lopputuloksesta ei ollut selvyyttä) sekä hankkeen toteuttaminen vievät 
korvausta vaatineiden osalta kohtuuttoman kauan aikaa, jopa vuosikymmeniä.

Referoitu maaoikeuden katselmus:

Reukko 405-409-2-33:
Omakotikiinteistön asuinrakennuksen eteläpuo-
lella oli yksityistie ja muualla maalaismaista pelto- 
ja metsämaisemaa. Tontilta koilliseen oli peltonä-
kymä, jolle oli suunniteltu kalkkimurskeen läji-
tysalue. Muille tuleville läjitysalueille ei katsottu 
syntyvän tulevaisuudessa näkymää. Noin puolen 
kilometrin päässä tontilta koilliseen oli nähtävissä 
vanhaa läjitysaluetta.

Kirjoittajan suorittama katselmus tilalla 
Reukko (elokuu 2005):
Paikan päällä ei ollut missään suunnassa näkyvissä mitään, mikä olisi aiheuttanut maisemahait-
taa. Myöskään melua tms. ei ollut havaittavissa. Voi olla, että suunnitelmat hankkeen toteutta-
misesta ovat joutuneet vastatuuleen, eikä hanketta olekaan toteutettu.

Kirjoittajan kommentit toimituksesta:
Mielestäni korvauksensaajan oikeusturvan kannalta olisi tällaisten tapausten yhteydessä aiheel-
lista korvata maisemahaitta jo ennen sen varsinaista syntymistä, vaikka yleisesti ottaen se ei ole-
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kaan mielekästä. Olen sitä mieltä, että vapaaehtoisessa kaupassa em. tilojen arvo on alhaisempi 
kuin tilojen käypä arvo ilman kaivoshankkeen vaikutusta. Kaiken kaikkiaan tapaus on kuiten-
kin hyvin monisyinen. Se on mielestäni ainakin selvää, että suunnitelma luultavasti piakkoin 
alkavasta murskaus- ym. toiminnasta vaikuttaa kiinteistön arvoon alentavasti.

Lunastustoimitus	 (TN:o	 114527-8),	 jossa	 oli	 kysymys	 maa-ainesten	 otta-
mispaikan	 aiheuttamasta	 maisemahaitasta	 Tuusulan	 kylässä	 vuonna	 1995.	
Toimituksesta	 valitettiin	 Etelä-Suomen	 maaoikeuteen	 (I	 jaosto,	 5.9.1995,	
u94/087).	KKo	ei	myöntänyt	valituslupaa.

Vastaharju 858-409-4-121, Vastarinne (-122), Vastaranta (-123) ja Vastamäki (-124):
Maanomistaja vaati korvausta lomakiinteistöilleen aiheutuneesta maisemahaitasta, jota aihe-
utti tilojen vieressä lähimmillään 15 metrin päässä Vastarinteen rajasta oleva maa-ainesten ot-
topaikka. Toimituksessa todettiin, että otto-alueen ja hakijan tilojen välissä oli kuusikkoa ja 
että maasto nousi sorakuoppaan päin. Toimituspöytäkirjassa todetaan, että alueen ympäristön 
muuttuminen vastaa avohakkuun aiheuttamaa maiseman muuttumista. Kiinteistöjen omista-
jan 428 000 mk:n korvausvaatimus hylättiin. 

Kiinteistön omistaja uusi vaatimuksensa maaoikeudessa, joka totesi, että kiinteistön omis-
tajalla oli oikeus korvaukseen maa-ainesten ottamisesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta, 
jota ei ole pidettävä vähäisenä (vrt. MAL 9 §). Maaoikeuden katselmuksessa havaittiin, että 
kaikkien tilojen avautumisilmansuunta oli länteen eli poispäin ottopaikasta, eikä itse sorakuop-
pa näkynyt yhdeltäkään tilalta. Valitus hylättiin edellä mainituin perustein. Maaoikeudessa to-
dettiin, että mikäli korvausta maisemahaitasta määrätään, tuli haittalähteen näkyä kiinteistölle. 
Pelkkä haittalähteen olemassa olon tiedostaminen ei riittänyt maaoikeuden mielestä korvaus-
perusteeksi.

Kirjoittajan kommentit ratkaisusta:
Lähtökohtana korvausten määräämisessä on, että kiinteistön arvon aleneminen riittää aina 
korvausperusteeksi, mikäli erityislaissa tarkoitetut muut määreet täyttyvät. Maa-aineslaissa 
määritelmänä haitan suuruudesta on vähäistä suurempi haitta. Tämä tarkoittaa siis vähäistä 
suurempaa kiinteistön arvon alentumista.

Lunastustoimitus	(TN:o	2001-826655),	jossa	oli	kysymys	soranotosta	ja	murs-
kaustoiminnasta	 aiheutuvasta	 haitasta	 Janakkalan	 kunnassa	 vuonna	 2003.	
Toimituksesta	valitettiin	Hämeenlinnan	käräjäoikeuteen	(10.	osasto,	1.4.2003,	
02/2820).

Mäntyharju 165-412-2-79 ja Mäntyharju II (-116):
Kiinteistön omistaja haki lunastustoimitusta maanmittaustoimistolta, koska koki kärsivänsä 
maisema-, melu-, pöly- ja henkistä haittaa johtuen tilan vieressä olleesta maa-ainesten otto-
paikasta. Vaatimustaan hän perusteli sillä, että noin 25 metrin päässä tontin rajasta olleesta 
ottopaikasta aiheutui sopivien tuulien aikaan hiekkapölyä ja melua varsinkin murskaustoimin-



� MaIsEMahaIToIsTa ja nIIdEn käsITTELysTä MaanMITTausToIMITuksIssa

nan ja rekkakuljetusten yhteydessä. Ottopaikan 
sanottiin muuttaneen myös alueen maisemaa 
alentaen harjua noin 13 metriä aukaisten samalla 
näkymän varsinkin takapihalta itse ottoalueelle. 
Toimituksessa katsottiin, ettei em. haittoja voitu 
pitää vähäisinä. Korvausta määrättiin 5 900 euroa, 
joka oli 6 % kiinteistön arvosta.

Toimituksesta valitettiin maaoikeuteen, joka 
katsoi, ettei kesällä vallitsevien lounaistuulten ai-
kaan pölyhaittaa juurikaan ollut. Lisäksi maaoike-
us totesi, että maisemahaittaa ilmenee ainoastaan 
luonnonmaisemasta erottuvasta soranottoalu-
een huipusta – ei maaston paljaaksi hakkuusta. 
Henkistä haittaa ei toiminnasta katsottu aiheutu-
van. Edellä mainituilla perusteilla maaoikeus arvi-
oi haitan rahalliseksi arvoksi 200 euroa jokaista haittavuotta kohti. Haitan kestoajaksi arvioitiin 
15 vuotta, minkä perusteella korvaus alennettiin 3 000 euroksi. 

Kirjoittajan kommentit toimituksesta:
Maa-aineslain mukaisissa toimituksissa maisemahaitan korvaamisessa on havaittavissa sama 
piirre kuin joissakin tietoimituksissa, joissa kyse on suojapuuston poistamisesta. Em. tapauk-
sissa haittaa katsotaan aiheutuvan vain tietyn ajan, mikä tarkoittaa sitä, että haitan suuruus 
voidaan laskea arvioimalla vuosittainen haitta ja haitan kestoaika. Se, miten vuosittainen haitta 
voidaan määritellä onkin jo toinen kysymys. Tämän ratkaisun kaltaisissa tapauksissa pitää mie-
lestäni tukeutua arviointimiehen ammattitaitoon ja hänen kykyynsä arvioida haitan suuruus 
harkinnanvaraisesti arvioiden.

Ohessa on Pekka Rahkilan syyskuussa 2005 ottama valokuva kiinteistön Mäntyharju pi-
hasta. Kuvasta huomaa, että ottoalue näkyy hyvin kiinteistön pihamaalta.
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Huomiota maa-ainestapausten yhteydessä tulee kiinnittää siihen seikkaan, että lunas-
tuslaissa korvattavana pidetään ainoastaan kiinteistölle aiheutuvaa pysyväisluontoista haittaa. 
Lunastuslain tarkoittamaan pysyväisluontoiseen haittaan luetaan kuuluviksi kuitenkin myös 
maisematapausten yhteydessä esille tulevat ns. väliaikaiset haitat, jotka pienenevät ja kenties 
kokonaan poistuvat ajan kuluessa.

Lunastustoimitus	(TN:o	120903-3),	 jossa	oli	kysymys	soranottotoiminnasta	ai-
heutuvan	haitan	korvaamisesta	Forssan	kaupungissa	vuonna	1998.	Toimituksesta	
valitettiin	Etelä-Suomen	maaoikeuteen	(III	jaosto,	27.1.1998,	97/35).

Purola 61-403-1-78 ja Puronharju (-82):
Maa-aineslain 9 §:n perustuvassa lunastustoi-
mituksessa vaadittiin korvattavaksi sitä hait-
taa, joka aiheutui tilojen vieressä tapahtuvas-
ta soranottotoiminnasta lomakiinteistöille. 
Kiinteistöille Purola (osoitettu karttakuvassa 
3) ja Puronharju aiheutui kapean joen toisel-
la puolella noin 50–100 metrin päässä olevas-
ta soranottopaikasta melu- ja maisemahait-
taa. Toimituksen katselmuksessa todettiin, 
että harjulla ollut soranottoalue oli aukaistu 
suurelta osin. Purolan tilalta soranottoalue 
näkyi harvan puuston lomasta. Sen sijaan 
Puronharjulta soranottoalue jäi pääosin tihe-
än puuston taakse. Korvausta määrättiin sekä 
melu- että maisemahaitasta, joista varsinkin maiseman menetyksen todettiin olevan Purolalle 
ilmeinen. Korvaukseksi määrättiin 20 % molempien kiinteistöjen arvosta (Purolalle 30 000 mk 
ja Puronharjulle 20 000 mk).

Toimituksesta valitettiin maaoikeuteen, joka katsoi, ettei meluhaitta ollut pysyvää, minkä 
lisäksi pahin vaihe melun suhteen oli jo ohitettu. Maaoikeus jatkoi, ettei Puronharjun tilal-
le aiheudu laisinkaan maisemahaittaa ja ettei Purolan tilankaan kohdalla maiseman menetys 
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ole pysyvää. Edellä mainituin perustein maaoikeus muutti korvauksia siten, että Purolan ti-
lalle tuli korvata maisema- ja meluhaitasta yhteensä 20 000 mk (13 % kiinteistön arvosta) ja 
Puronharjun tilalle pelkästä meluhaitasta 10 000 markkaa (10 % kiinteistön arvosta).

Ohessa on Pekka Rahkilan syyskuussa 2005 ottama valokuva kiinteistön Purola pihasta. 
Kuvassa näkyy aukaistu harju, joka kuitenkin kuvan perusteella vaikuttaa melko kaukaiselta ja 
vähän huomiota herättävältä.

Kirjoittajan kommentit toimituksesta:
Maa-aineslain mukaisissa toimituksissa tulee kiinnittää huomiota siihen tosiseikkaan, ettei 
haitta ole pysyvää. Meluhaitta loppuu silloin, kun toiminta lakkaa. Sitä ennen meluhaitta 
vaihtelee ottopaikan sijainnista ja toiminnan laajuudesta riippuen. Maisemahaitan kestoaika 
on todennäköisesti meluhaitan kestoaikaa pidempi, sillä maiseman palautuminen on hidasta. 
Muiden immissioiden kuten esimerkiksi pölyn aiheuttama haitta saattaa myös synnyttää kor-
vausvelvollisuuden.
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	Yleistietoimitus (TN:o 118356-0), jossa oli kysymys maantien nro 3571 parantamisesta Kotkan kaupungissa vuonna 2000. Toimituksesta valitettiin Itä-Suomen maaoikeuteen (10.10.2000, 00/027). 
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