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Vastaajat 

Sysmän kunta  

Marketta Kitkiöjoki 

Vastakanteen kantaja 

Sysmän kunta  

Vastaajien / vastakanteen kantajan asiamies ja prosessiosoite 

Asianajaja Jussi Ikonen 

Asianajotoimisto Merilampi Oy 

Keskuskatu 7, 00100 Helsinki 

Puhelin +358 40 097 8281 

Sähköposti jussi.ikonen@merilampi.com 

1 Vaatimukset 
1.1 Lakeliving Oy:n kanne tulee hylätä 

Vastaajat vastustavat Lakeliving Oy:n vaatimuksia sekä perusteeltaan että määrältään ja 

vaativat, että käräjäoikeus hylkää Lakeliving Oy:n vaatimukset.  

1.2 Sysmän kunnan vastakanne 

Sysmän kunta vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa Lakeliving Oy:n suorittamaan: 

(i) kahteen eri sopimusrikkomukseen perustuvana sopimussakkona kaksi kertaa 2725

euroa eli yhteensä 5450 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskor-

koineen 12.9.2020 lukien1; sekä

(ii) sopimusrikkomukseen perustuvana vahingonkorvauksena laitureiden korjaamisen

kustannukset (joiden tämänhetkinen arvioitu arvonlisäveroton määrä on 84 100 eu-
roa) korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 4.11.2020 lukien.

1 Sopimussakkovaatimus on esitetty Lakeliving Oy:lle 12.8.2020. 

mailto:jussi.ikonen@merilampi.com
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1.3 Vastaajien oikeudenkäyntikuluvaatimukset 

Vastaajat vaativat, että käräjäoikeus velvoittaa Lakeliving Oy:n korvaamaan sekä Lakeliving 

Oy:n kanteeseen vastaamiseen että Sysmän kunnan vastakanteeseen liittyvät Sysmän kun-

nan ja Marketta Kitkiöjoen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut täysimääräisesti korkolain 

4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen laskettuna kuukauden kuluttua käräjäoi-

keuden tuomion antamisesta lukien. 

2 Asian tausta 

Lakeliving Oy:n (”Lakeliving”) edustaja John Lönnberg on vuoden 2014 alussa lähestynyt 

Sysmän kuntaa (”Kunta”) kirjallisella hakemuksella ja anonut pitkäaikaisella vuokrasopimuk-

sella Sysmän kunnan Skinnarilan kylässä osoitteessa Huitilantie 3, 19700 Sysmä sijaitsevan 

leirintäalueen edustalla olevaa kunnan vesialuetta käyttöönsä kelluvan mökkikylän raken-

nuttamiseksi.   

Todiste V1: Lakeliving Oy:n hakemus 

Kunnanhallitus on käsitellyt hakemusta kokouksissaan 10.2.2014 ja 14.4.2014 ja näistä jäl-

kimmäisessä kunnanhallitus on päättänyt tehdä vesialueen vuokrasopimuksen Lakelivingin 

kanssa sekä käynnistää hankkeen edellyttämän asemakaavan muutoksen.  

Todiste V2: Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjaotteet 10.2.2014 ja 
14.4.2014 

Kunnanhallitus on tämän jälkeen välittömästi ryhtynyt toimiin asemakaavan muutoksen to-

teuttamiseksi ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty 8.8.2014. Tämän jälkeen 

kaavoitusasiaa on käsitelty 13.10.2014 ja 27.10.2014 kunnanhallituksen kokouksissa, ja 

näistä jälkimmäisessä kunnanhallitus on päättänyt ilmoittaa asemakaavamuutoksen vireille 

tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.  

Todiste V3: Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjaotteet 13.10.2014 ja 
27.10.2014 

Maanvuokrasopimus Kunnan ja Lakelivingin välillä on allekirjoitettu 18.11.2014. Vuokran 

kohteena on ollut Lakelivingin hakemuksen mukaisesti osoitteessa Huitilantie 3, 19700 

Sysmä, sijaitseva n. 8870 m² suuruinen vuokra-alue (”Vuokrasopimus”). Vuokra-ajaksi on 

sovittu 1.5.2014 alkaen 28 vuotta. Vuokra-alue on luovutettu käytettäväksi kelluvien raken-

nusten rakennuspaikkana sekä niihin liittyviin toimintoihin.   
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Todiste V4: Maanvuokrasopimus 18.11.2014 

Hankkeen edellyttämän asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ol-

lut ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä 12.11. - 11.12.2014. Kaavoitussuunnitelmasta 

on saatu viranomaislausuntojen ohella viisi kirjallista mielipidettä, joissa kaikissa vastustet-

tiin alueen kaavoitusta kelluvien rakennusten mahdollistamiseksi.  

Kunta on käyttänyt vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen mittavia resursseja sekä omana 

työnä että ulkopuolisen konsulttitoimiston työnä asemakaavamuutokseen tarvittavan tausta-

aineiston koostamiseksi ja asian valmistelemiseksi. Kunta myös teetti alueella hanketta var-

ten tarvittavat vesikasvillisuusselvitykset sekä vedenalaisen muinaismuistoinventoinnin syk-

syllä 2014. Valmistelutyön aikana on ilmennyt, että alkuperäistä kaavoitussuunnitelmaa on 

jouduttu korjaamaan asemakaavassa olleiden virheellisten merkintöjen sekä lisäselvitysten 

hankkimiseksi (muun muassa tuuli- ja aallokko-olosuhteiden vaikutus kelluvien rakennusten 

kiinnityksille ja rakennusten näkymäanalyysin laatiminen). Kunnanhallitus on teetettyjen kor-

jausten ja päivitysten johdosta päättänyt 12.12.2016 kokouksessaan kuuluttaa kaavoituksen 

vireilletulon toisen kerran sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. 

Todiste V5: Kaavoitustoimikunnan kokousten pöytäkirjaotteet 
15.6.2016 ja 22.11.2016 sekä kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja-
ote 12.12.2016 

Kaavaluonnosaineistoa on pidetty nähtävillä 18.1. - 17.2.2017. Kaavaluonnosaineistosta on 

saatu viranomaislausuntojen ohella 37 kirjallista mielipidettä, joista 35:ssä kaavoitusta on 

vastustettu joko suoraan tai epäsuorasti. Saapuneiden mielipiteiden johdosta Kunta on edel-

leen muokannut kaavaluonnosta ja samassa yhteydessä selvittänyt vaihtoehtoista sijoitus-

paikkaa Lakelivingin hankkeelle. Lakelivingin edustaja John Lönnberg on suhtautunut kiel-

teisesti hankkeen toteuttamiseen vaihtoehtoisella sijainnilla.  

Todiste V6: Kaavoitustoimikunnan kokousten pöytäkirjaotteet 8.3.2017, 
26.4.2017, 10.10.2017, 31.1.2018 ja 27.3.2018 

Todiste V7: Lönnbergin kirje 6.6.2017 

Kunta on kaavoitushankkeen edistämisen yhteydessä joutunut myös selvittämään Lakeli-

vingin riitautumista Sysmän leirintäalueen yrittäjän Mia Kärkkäisen kanssa. Kärkkäinen on 

suhtautunut kriittisesti Lakelivingin hankkeeseen ja kaavamuutokseen. Lakeliving on muun 

muassa syyttänyt Kärkkäistä ”sopimusrikkomuksesta sekä kilpailumenettelyrikoksesta ja 

kiellettyyn kilpailutekoon ryhtymisestä”. Lakeliving on vaatinut kunnanhallitukselta toimenpi-

teitä Kärkkäistä kohtaan ja korvauksia Lakelivingille. Erimielisyyden selvittely on myös 
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osaltaan viivästyttänyt kaavoitusasian käsittelyä. Asian käsittelyn yhteydessä on myös to-

dettu Lakelivingin yrittäjän (Lönnberg) suunnitelmien viivästymisen viivästyttäneen kaava-

muutosprosessia kokonaisuudessaan. 

Todiste V8: Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaote 31.3.2017 

Kunnanhallitus on 14.5.2018 kokouksessaan päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireille tulon 

kolmannen kerran ja asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti kaavaehdotuk-

sen nähtäville. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.11 - 11.12.2018 ja ehdotuksesta on vi-

ranomaislausuntojen ohella jätetty viisi muistutusta, joissa on edelleen vastustettu hanketta. 

Kunnanhallitus on 17.12.2018 kokouksessaan katsonut, että asiaa on valmisteltu riittävästi 

ja tehnyt päätöksen, että asia siirretään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus on 

päätöksessään ehdottanut kunnanvaltuustolle asemakaavamuutoksen hyväksymistä. 

Todiste V9: Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjaotteet 14.5.2018 ja 
17.12.2018 

Kunnanvaltuusto on 17.12.2018 kokouksessaan käsitellyt asemakaavaehdotusta ja kunnan-

hallituksen esitystä sen hyväksymisestä. Kunnanvaltuuston kokouksessa on tehty vastaesi-

tys, jossa on esitetty kaavaehdotuksen hylkäämistä siltä osin, kuin se on koskenut Lakeli-

vingin vuokraaman alueen kaavaehdotusta. Muilta osin kaavaehdotus on ehdotettu vasta-

esityksessäkin hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen esityksestä ja vastaesityksestä on ää-

nestetty, ja vastaesitys on voittanut äänin 14–6 (1 poissa). Kunnanvaltuusto on näin ollen 

hylännyt kaavaehdotuksen siltä osin, kun se on koskenut Lakelivingin suunnittelemaa kellu-

vaa mökkikylää.  

Todiste V10: Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjaote 17.12.2018 

Lakelivingin edustaja Lönnberg on valittanut kunnanvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen 10.1.2019, mutta on sittemmin 20.9.2019 ilmoittanut hallinto-oikeudelle 

peruuttavansa valituksen. Kunnanvaltuuston päätös Lakelivingin kelluvaa mökkikylää kos-

kevan asemakaavaehdotuksen hylkäämisestä on näin ollen tullut lainvoimaiseksi.   

Sopimuskauden aikana Kunnan tietoon on tullut Lakelivingin Vuokrasopimukseen liittyviä 

sopimusrikkomuksia erityisesti kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnin ja alueen hallinnan 

kolmannelle luovuttamisen osalta. Kunta on käsitellyt näitä Vuokrasopimukseen liittyviä so-

pimusrikkomuksia ensimmäisen kerran jo ennen asemakaavamuutoksen hylkäämistä. 

Kunta on jo kesällä 2018 koettanut sopia tapaamista Lakelivingin edustaja Lönnbergin 

kanssa laitureiden kunnossapitoon liittyen, mutta Lönnberg on ollut vaikeasti tavoitettavissa 

ja jättänyt vastaamatta Kunnan yhteydenottoihin. Kunnanhallitus on 13.8.2018 
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kokouksessaan päättänyt kutsua koolle tapaamisen Lakelivingin kanssa sillä Lakeliving ei 

ollut noudattanut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan vuokra-alueen laitureiden kunnossa-

pidon osalta.  

Todiste V11: Marketta Kitkiöjoen sähköposti 13.6.2018 ja kirje 4.7.2018 

Todiste V12: Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaote 13.8.2018 

Kunta on 13.9.2018 järjestänyt katselmuksen, jossa Lakelivingin edustaja Lönnberg on 

myös ollut paikalla. Katselmuksessa on todettu laiturien korjaustarve. Kunnan silloinen tek-

ninen johtaja Taneli Rasmus on katselmuksen jälkeen tavannut Lönnbergin 5.11.2018 ja 

keskustellut tämän kanssa kunnossapitovelvoitteen noudattamisesta ja toisaalta edellytyk-

sistä vuokrasopimuksen muuttamiselle siten, että laiturialue rajattaisiin pois vuokra-alueesta 

ja Lakeliving vapautettaisiin näihin liittyvästä kunnossapitovastuusta. Lönnberg on ilmoitta-

nut, että Lakeliving on valmis luovuttamaan laiturialueen ”uimarannan käyttöön” sillä edelly-

tyksellä, että sopimukseen lisätään kunnalle 50 000 euron sopimussakko siltä varalta, että 

aluetta käytetään muuhun tarkoitukseen.   

Todiste V13: Muistio katselmuksesta 13.9.2018 ja kuvaliitteet 

Todiste V14: Muistio Rasmus – Lönnberg tapaaminen 5.11.2018 

Kunnanhallitus ja Lönnberg ovat tavanneet 27.5.2019 ja keskustelleet asiasta tarkemmin. 

Tapaamisessa on todettu, että Kunnan ja Lakelivingin näkemykset asiassa eroavat toisis-

taan: Lakeliving on katsonut, että Kunta on rikkonut Vuokrasopimusta, koska mökkikylän 

kaavoitusmuutosta ei ole hyväksytty ja Kunta on puolestaan katsonut Lakelivingin laiminlyö-

neen Vuokrasopimuksen mukaisia kunnossapitovelvoitteitaan. Lakeliving on edelleen kiel-

täytynyt vapauttamasta laiturialuetta Kunnan hallintaan ilman edellä mainitun sopimussakon 

lisäämistä sopimukseen.  

Todiste V15: Muistio kunnanhallitus – Lönnberg tapaaminen 27.5.2019 

Kunnanhallitus on keskustellut tarvittavista jatkotoimista Vuokrasopimuksen suhteen. Asia 

on jäänyt odottamaan hallinto-oikeuden ratkaisua kaava-asiassa. Lakelivingin peruutettua 

valituksensa ja edelleen kieltäydyttyä laiturin kunnostamisesta, Kunta on päättänyt ryhtyä 

toimiin asian edistämiseksi. Kunta on pyytänyt tarjouksia laitureiden kunnostamisesta. La-

keliving on lähestynyt Kuntaa sähköpostitse 14.4.2020 ja vesialueen haltijana kieltänyt Kun-

taa ryhtymästä tarvittaviin kunnostamistoimenpiteisiin. 
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Todiste V16: Sähköposti Lönnberg – Aki Tiihonen (Kunnan tekninen joh-
taja) 14.4.2020 

Kunnan toimintaympäristövaliokunta on 14.5.2020 kokouksessaan päättänyt asettaa Lake-

livingille määräajan korjaus- ja huoltotoimenpiteiden suorittamiselle. Kokouksessa on to-

dettu, että Lakeliving on rikkonut Vuokrasopimuksen mukaisia velvoitteitaan paitsi laimin-

lyömällä Vuokrasopimuksen mukaiset huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet, myös vuokraa-

malla alueen edelleen kolmannelle taholle Leonotis Oy:lle 4.6.2019 alkaen. Leonotis Oy on 

säilyttänyt vuokra-alueella saunalauttaa talvikaudella 2019–2020, minkä seurauksena 

vuokra-alueen saunalaituri, jota ei ole suunniteltu kestämään tämänkaltaista rasitusta, on 

vahingoittunut. Toimintaympäristövaliokunta on velvoittanut Lakelivingin esittämään 

28.5.2019 mennessä suunnitelman tarvittavien toimenpiteiden suorittamiselle sen uhalla, 

että Vuokrasopimus puretaan ja Kunta asettaa Lakelivingille sopimuksen mukaisen sopi-

mussakon sekä suorittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet itse ja esittää vahingonkorvausvaa-

timuksen Lakelivingille näistä sekä muista Lakelivingin vastuulle kuuluneista korjauksista ja 

kuluista, joita Kunta on joutunut ottamaan vastattavakseen.  

Todiste V17: Toimintaympäristövaliokunnan kokouksen pöytäkirjaote 
14.5.2020 

Lakeliving ei ole noudattanut Kunnan toimintaympäristövaliokunnan asettamaa määräaikaa 

ja on tehnyt oikaisuvaatimuksen valiokunnan päätöksestä. Oikaisuvaatimus on käsitelty toi-

mintaympäristövaliokunnan kokouksessa 4.6.2020, jossa se on hylätty. Lakeliving on 

24.6.2020 ilmoittanut purkavansa Vuokrasopimuksen. Kunnanhallitus on käsitellyt toimin-

taympäristövaliokunnan asettamaa määräaikaa ja Lakelivingin purkuilmoitusta kokoukses-

saan 10.8.2020. Kunnanhallitus on todennut, että se pitää Lakelivingin purkuilmoitusta pe-

rusteettomana, eikä hyväksy sitä. Kunnanhallitus on päättänyt sen sijaan itse purkaa Vuok-

rasopimuksen 10.8.2020 alkaen ja asettaa Lakelivingille sopimuksen mukaisen sopimussa-

kon. Kunnanhallitus on valtuuttanut kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen neuvottelemaan 

Vuokrasopimuksen purkamisen ehdoista Lakelivingin kanssa. 

Todiste V18: Toimintaympäristövaliokunnan kokouksen pöytäkirjaote 
4.6.2020 ja kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaote 10.8.2020 

Kunta ja Lakeliving eivät ole päässeet sovinnolliseen ratkaisuun Vuokrasopimuksen päättä-

misen ehdoista.  
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3 Vastauksen perustelut 
3.1 Vuokrasopimuksen tarkoitus 

Lakeliving on esittänyt, että osapuolten välinen tarkoitus olisi ollut, että Kunta ”saattaa 

vuokra-alueen sopimuksen käyttötarkoituksen mahdollistamaan kuntoon”. Tällaista velvoi-

tetta ei kuitenkaan ole kirjattu Vuokrasopimukseen tai sen valmisteluaineistoon, vaan alue 

on vuokrattu siinä kunnossa, kuin se on ollut. Vuokranantajalle, eli Kunnalle ei ole Vuokra-

sopimuksessa alueen käyttötarkoitukseen liittyen asetettu muita velvoitteita kuin pysäköinti-

alueen rakennuttaminen ja alueelle kulkemisen järjestäminen (kohta 7 s. 3) – näiden velvoit-

teiden toteuttaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaistunut, sillä Lakelivingin hanke ei ole mis-

sään vaiheessa edennyt toteuttamisen tasolle. Lakeliving ei ole edes väittänyt, että vuokra-

alueen kunnossa eli esimerkiksi maaperässä, vesistössä tai alueen ympäristössä olisi ollut 

sellaisia puutteita, jotka olisivat estäneet alueen käytön.  

Lakelivingin kanteessa ei tosiasiassa ole kyse vuokra-alueen kunnosta, vaan siitä, että La-

keliving haluaisi, että Kunta ottaa vastattavakseen sen, että vuokra-aluetta koskeva asema-

kaavamuutossuunnitelma ei menestynyt.  

Asiassa on riidatonta, että Vuokrasopimuksesta neuvoteltaessa vuokra-alueen asemakaava 

ei ole mahdollistanut Lakelivingin kaavailemaa mökkikylää ainakaan siinä laajuudessa, kuin 

mitä Lakeliving on toivonut - kelluvien rakenteiden rakentamista ja toimivuutta olisi kuitenkin 

ollut mahdollista tehdä vähäisissä määrin (1–2 mökkiä) ELY-keskuksen poikkeusluvalla (To-
diste V2). Riidatonta on myös, että tarvittava asemakaavamuutos on ollut molempien osa-

puolten tiedossa ennen Vuokrasopimuksen solmimista. Vuokra-alue on näin ollen kaavoi-

tuksenkin osalta vastannut sovittua.  

Vuokrasopimuksessa todetaan, että kaikki alueen käyttötarkoitukseen liittyviin lupiin ja sään-

telyyn kuuluvat velvoitteet kuuluvat Lakelivingille (kohta ”Vuokra-alueen käyttö ja toiminnan 

määrittely” s. 1): 

Vuokramies on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnas-
saan tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä 
lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja mää-
räyksiä.  

Kunta on suhtautunut myönteisesti Lakelivingin hankkeeseen ja sen Kunnalle mahdollisesti 

tuomiin etuihin ja on tämän johdosta tehnyt kaikki tarvittavat toimet asemakaavamuutoksen 

valmistelemiseksi ja asian edistämiseksi, kuten edellä jaksossa 2 on esitetty. Kunta ei kui-

tenkaan missään vaiheessa ennen Vuokrasopimuksen solmimista tai sen aikana ole ottanut 

vastattavakseen asemakaavamuutoksen menestymisestä, eikä Lakeliving ole voinut täl-

laista olettaa. Lakeliving ei ole myöskään esittänyt tällaista vaatimusta alkuperäisessä 
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yhteydenotossaan Kunnan suuntaan – Lakelivingin hakemuksessa pyydetään ainoastaan 

pitkäaikaista vuokrasopimusta vuokra-alueelle (Todiste V1).    

Osapuolten tarkoitus ja Kunnan rooli käy hyvin ilmi kunnanhallituksen 14.4.2014 kokouksen 

pöytäkirjasta, jossa Kunta päätti alueen vuokraamisesta Lakelivingille (Todiste V2 s. 2):  

”Kunnan rooli kelluvien rakenteiden hankkeessa on vuokrata vesialue. Kunta 
järjestää kunnallistekniikan leirintäalueelta kelluvien rakenteiden alueelle lii-
tettäväksi. Kunta käynnistää myös hankkeen edellyttämän asemakaavan 
muutoksen. Kunta voi myös edistää poikkeamisluvan hakemista ensimmäi-
sille kelluville taloille.” 

Kunta ei olisi edes voinut maanvuokrasopimuksella tai muullakaan yksityisoikeudellisella toi-

mella sitoutua saattamaan asemakaavaa tietyn sisältöiseksi. Kaavoitusvalta kunnassa on 

yksiselitteisesti kunnanvaltuustolla. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mu-

kaisesti julkisyhteisö ei voi itseään sitovalla tavalla sopia, kuinka ja missä aikataulussa se 

tulee julkista valtaa käyttämään. Tämä seikka on notorinen eli sen voidaan katsoa olleen 

myös Lakelivingin tiedossa. 

Lakelivingin ja Kunnan välinen Vuokrasopimus on ollut yksityisoikeudellinen sopimus, eikä 

sen tarkoituksena ole ollut muu kuin vuokra-alueen maanvuokrasta sopiminen Kunnan ja 

Lakelivingin välillä. Asemakaavamuutos on ollut sopimukseen liittyvä kaupallinen riski, jonka 

Lakeliving on tietoisesti ottanut vuokraamalla toiminnallensa alueen, joka ei Vuokrasopimuk-

sen solmimishetkellä ole soveltunut Lakelivingin kaavailemaan käyttötarkoitukseen. 

3.2 Kunta ei ole rikkonut Vuokrasopimusta, eikä Lakelivingillä ole ollut oikeutta 
purkaa sopimusta 

Lakeliving on katsonut, että sillä on ollut oikeus purkaa Vuokrasopimus sillä perusteella, ettei 

vuokra-alue ole vastannut sovittua ja Kunta olisi tältä osin syyllistynyt sopimusrikkomukseen. 

Kuten edellä on todettu, molempien osapuolten tiedossa on ollut sopimuksentekohetkellä, 

että vuokra-alueen kaava ei mahdollista Lakelivingin kaavailemaa toimintaa, eikä Vuokraso-

pimukseen ole sisältynyt mitään velvoitteita Kunnalle tähän liittyen – päinvastoin sopimuk-

sessa nimenomaan todetaan, että Lakelivingin tulee huolehtia toimintaansa tarvittavista lu-

vista. Lakelivingin on täytynyt ymmärtää, että kaavoitusprosessi on todennäköisesti pitkä, 

se voi kohdata vastustusta Sysmän kunnan asukkailta ja on mahdollista, ettei kaavamuu-

tosta lopulta hyväksytä. Lakeliving on ottanut tähän liittyen tietoisen riskin, jonka realisoitu-

minen ei muodosta Kunnan sopimusrikkomusta tai purkuoikeutta Lakelivingille.  
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Lakeliving on vaatimuksensa perusteeksi viitannut myös maanvuokralain (258/1966, ”MVL”) 

20 §:ään. Säännöksen mukaan vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos: 

- vuokranantaja ei luovuta vuokra-aluetta vuokralaiselle sovittuna ajankohtana (1 kohta);

- sopimusta tehtäessä voimassa ollut viranomaisen päätös tai määräys estää tai vaikeut-

taa vuokra-alueen käyttämistä sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen eikä vuokranan-

taja ole ilmoittanut tästä vuokralaiselle eikä vuokralainen ole muutoinkaan tästä tiennyt

(2 kohta);

- vuokra-alue ei ole luovutushetkellä sopimuksen mukaisessa kunnossa (3 kohta);

- vuokra-alue, jonka kunnosta ei ole sovittu, ei luovutushetkellä ole sellaisessa kunnossa,

jota vuokralainen vuokra-alueen käyttötarkoitus, sopimuksen ehdot ja muut olosuhteet

huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia (4 kohta); taikka

- vuokranantaja, joka on sitoutunut saattamaan vuokra-alueen määrättyyn kuntoon, lai-

minlyö sitoumuksensa (5 kohta).

Lakeliving ei ole haastehakemuksessaan yksilöinyt, mihin MVL 20 §:n mukaiseen purkupe-

rusteeseen se perustaa vaatimuksensa.  

Asiassa on riidatonta, että vuokra-alue on luovutettu Lakelivingille oikea-aikaisesti ja se on 

luovutushetkellä ollut sopimuksenmukaisessa kunnossa, joten MVL 20 §:n kohdat 1, 3 ja 4 

eivät voi soveltua tapaukseen. Riidatonta on myös, että molemmat osapuolet olivat sopi-

muksentekohetkellä tietoisia siitä, ettei vuokra-alueen kaavoitus mahdollistanut kelluvan 

mökkikylän rakentamista Lakelivingin kaavailemassa laajuudessa, eli ko. pykälän kohta 2 ei 

myöskään sovellu tapaukseen.  

MVL:n esitöiden mukaan 20 §:n 5 kohdan mukaisessa purkuperusteessa on kyse vuokra-

alueen kunnon puutteellisuudesta, joka johtuu vuokranantajan sovitun kunnossapitovelvolli-

suuden laiminlyönnistä vuokrasuhteen aikana. Esimerkkinä kohdassa tarkoitetusta tilan-

teesta mainitaan vuokranantajan sitoumus rakennuttaa tai korjauttaa vuokralaisen käyttöön 

tuleva rakennus tiettyyn kuntoon vuokrasopimuksessa sovittua luovutushetkeä myöhäisem-

pänä ajankohtana.2 Nyt käsillä olevassa tilanteessa ei ole kyse 5 kohdan mukaisesta 

vuokra-alueen kunnossapitoon liittyvästä asiasta. Kuten edellä on todettu, Kunta ei ole si-

toutunut erityisiin kunnossapitotoimiin vuokra-alueen suhteen, eikä Lakeliving myöskään ole 

missään vaiheessa väittänyt, että Kunta olisi laiminlyönyt alueen kunnossapitoa.  

2 HE 145/2010 s. 10. 
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Mikään MVL 20 §:n mukaisista purkuperusteista ei toisin sanoen sovellu nyt käsillä olevaan 

tilanteeseen, eikä Lakelivingillä ole MVL:n tai minkään muunkaan lain nojalla ollut oikeutta 

purkaa Vuokrasopimusta.  

Lakeliving on ensi sijassa perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa Kunnan väitettyyn so-

pimusrikkomukseen ja MVL 20b §:ään, jonka mukaan vuokralaisella on oikeus vahingonkor-

vaukseen, jos jokin MVL 20 §:n mukaisista purkuedellytyksistä täyttyy ja säännöksessä tar-

koitettu laiminlyönti tai puutteellisuus johtuu huolimattomuudesta vuokranantajan puolella. 

Koska Kunta ei ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen, eikä Lakelivingillä ole MVL:n nojalla 

ollut oikeutta purkaa sopimusta, ei sillä myöskään ole oikeutta vahingonkorvaukseen sopi-

musrikkomuksen tai MVL:n perusteella.   

3.3 Kunta ja Kitkiöjoki eivät ole myöskään vahingonkorvauslain nojalla korvaus-
velvollisia 

Lakeliving on toissijaisesti vaatinut vahingonkorvausta julkisen vallan väärinkäytön perus-

teella ja tältä osin vaatimus on kohdistettu sekä Kuntaan että kunnanjohtaja Marketta Kitkiö-

jokeen, joka on toiminut Vuokrasopimuksen valmistelijana.  

Kunnan vastuun osalta Lakeliving on viitannut vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 

2 §:ään, jonka mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä 

virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon, milloin toimen tai tehtävän suorit-

tamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole 

noudatettu. Lakeliving on katsonut, että Vuokrasopimusta solmittaessa on tapahtunut virhe 

julkista valtaa käyttäessä.  

Julkisen vallan käyttämisestä aiheutuvasta vahingosta on kysymys lähinnä silloin, kun va-

hingon aiheuttaa teko, toimenpide tai päätös, johon yhteisöllä on oikeus ainoastaan niiden 

säännösten nojalla, joilla yksityisen vapautta ja muita perusoikeuksia on rajoitettu. Selvim-

min julkisen vallan käyttäminen näkyy niissä hallintotoimissa ja päätöksissä, jotka suoraan 

vaikuttavat kansalaisten vapauteen, terveydentilaan ja oikeuteen määrätä varallisuudes-

taan. Heikoimmin se ilmenee niissä julkisyhteisöjen toimissa, jotka muistuttavat yksityistä 

elinkeinotoimintaa. Pelkästään se, että julkisyhteisö omistaa vahinkoa aiheuttaneen omai-

suuden ja voi käyttää sen osalta määräysvaltaa, ei tee yhteisön toimintaa julkisen vallan 

käyttämiseksi.3 Maanvuokrasopimuksen solmiminen ei ole julkisen vallan käyttöä, vaikka 

3 Ståhlberg – Karhu: Suomen vahingonkorvausoikeus (2013) s. 234. 
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toinen sopijakumppaneista olisi julkisyhteisö, vaan kyseessä on yksityisoikeudellinen sopi-

mus.4   

Kunta ei edellä todetusti ole käyttänyt julkista valtaa solmiessaan Vuokrasopimuksen, joten 

Lakelivingillä ei ole oikeutta esittää vahingonkorvausvaatimusta tämän säännöksen nojalla. 

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Kunta myöskään ole vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n 

edellyttämällä laiminlyönyt tehtävälleen kohtuudella asetettavia vaatimuksia tai muutoinkaan 

toiminut tavalla, joka synnyttäisi vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvelvollisuuden.  

Lakeliving on myös esittänyt, että kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki olisi henkilökohtaisesti 

vastuussa vahingonkorvauslain 4 luvun 1 ja 2 §:n nojalla virkamiehenä virheellään tai lai-

minlyönnillään aiheuttamasta vahingosta. Lakeliving on katsonut, että Kitkiöjoki on Vuokra-

sopimusta valmistellessaan menetellyt virheellisesti ja kunnanhallituksen toimivallan ylittä-

vällä tavalla, kun Vuokrasopimuksessa on luovutettu vuokra-alue tiettyyn käyttöön ilman, 

että näin on kuitenkaan lopulta tapahtunut kaavamuutoksen tultua hylätyksi.  

Kunnanhallituksella on ollut toimivalta neuvotella Vuokrasopimuksesta sekä hyväksyä se 

Kunnan puolesta. Kitkiöjoella on puolestaan ollut tehtäväänsä perustuva valtuutus allekir-

joittaa Vuokrasopimuskunnan puolesta yhdessä hallintojohtajan kanssa. Maanvuokrasopi-

muksen solmiminen on Kunnalle täysin tavanomainen oikeustoimi ja alueen käyttötarkoituk-

sesta sopiminen täysin tavanomainen sopimuskohta maanvuokrasopimuksessa, eikä tässä 

menettelyssä ole ollut mitään moitittavaa tai tavanomaisesta poikkeavaa. Lakelivingin väit-

teelle ei näin ollen ole mitään perusteita. Luonnollisestikaan myöskään Kitkiöjoki ei ole voinut 

omilla toimillaan mitenkään ohjata tai rajata kunnanvaltuustolle suoraan lain nojalla kuuluvan 

kaavoitusvallan käyttöä.   

Selkeyden vuoksi todetaan, että vahingonkorvauslain lähtökohtana on, että työnantaja vas-

taa aina työntekijän työssään kolmannelle aiheuttamasta vahingosta (3 luvun 1 §:n mukai-

nen isännänvastuu ja julkisen vallan käytön osalta 3 luvun 2 §). Tilanteessa, jossa sekä 

työntekijän että työnantajan katsottaisiin olevan vastuussa vahingosta, työnantajan vastuu 

on ensisijaista ja työntekijä vastaa korvauksesta vain siltä osin, kun sitä ei saada perittyä 

työnantajalta (6 luvun 2 §:n kanavointisääntö). Lisäksi työntekijän henkilökohtaisen korvaus-

vastuun syntyminen edellyttää 4 luvun 1 §:n mukaan, että vahinko olisi aiheutettu lievää 

törkeämmällä huolimattomuudella. Koska nyt käsillä olevassa tapauksessa työnantajana on 

julkisyhteisö, jonka osalta ei ole mitään epäselvyyttä, etteikö siltä saataisi perittyä korvauk-

sia, on korvausvaatimuksen ulottaminen henkilökohtaisesti asiaa valmistelleeseen 

4 Ks. esim. Helsingin hallinto-oikeus 9.8.2016, päätös 16/0580/2, dnro 00168/15/2299. Tapauksessa hallinto-oikeus totesi, että hallin-
tolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia, eikä hallinto-oikeudella näin ollen 
ollut toimivaltaa tutkia maanvuokrasopimusta koskevaa asiaa, koska kyseessä oli yksityisoikeudellinen sopimus, vaikka toisena sopi-
musosapuolena olikin Vantaan kaupunki.  
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Kitkiöjokeen täysin perusteetonta. Kitkiöjoki ei ole myöskään toiminut asiassa miltään osin 

huolimattomasti. 

3.4 Lakelivingillä ei myöskään ole luottamuksensuojaan perustuvaa oikeutta va-
hingonkorvaukseen 

Lakeliving on toissijaisessa korvausvaatimuksessaan vedonnut myös hyvään hallintoon 

kuuluvaan luottamuksensuojaan perusteena korvausvaatimukselleen. Lakeliving on katso-

nut, että Kunta on Vuokrasopimuksella johtanut Lakelivingia harhaan, kun sille on syntynyt 

perustellusti käsitys, että Kunta huolehtii siitä, että vuokra-alueelle on mahdollista rakentaa 

kelluva lomakylä. 

Lakeliving ei ole esittänyt väitteensä tueksi minkäänlaista näyttöä, eikä muutenkaan yksilöi-

nyt miten vuokralaiselle olisi voinut syntyä käsitys, että Vuokrasopimukseen kuuluu myös 

takuu tarvittavan asemakaavamuutoksen menestymisestä. Se seikka, että Kunta on ryhtynyt 

kaavamuutoksen edellyttämiin valmistelutoimiin ei muodosta sellaista perustetta, jonka no-

jalla Kunnan voitaisiin katsoa rikkoneen luottamuksensuojaa koskevaa periaatetta.5  

Nyt käsillä olevassa tapauksessa kaavoitusmuutos oli vasta aivan alkutekijöissään Vuokra-

sopimuksen allekirjoituksen hetkellä 18.11.2014 ja muun muassa asemakaavamuutoksen 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli juuri asetettu ensimmäisen kerran kuntalaisten näh-

täville (suunnitelma oli ensimmäisen kerran nähtävillä 12.11. - 11.12.2014). Vuokrasopimus 

on solmittu ennen kaavoitusasian varmistumista Lakelivingin toiveesta ja aloitteesta, sillä 

yhtiön aikomuksena on ollut jo ennen kaavoitusmuutoksen käsittelyä aloittaa hanke ELY-

keskuksen poikkeusluvan nojalla (kuten ilmenee Lakelivingin Vuokrasopimusta koskevasta 

hakemuksesta, Todiste V1).  

Lakelivingin väite sisältää olettaman siitä, että sillä olisi ollut oikeus luottaa, että Kunta täysin 

sivuttaisi asukkaidensa ja vaaleilla valitun kunnanvaltuuston tahdon, mikäli tämä ei ole yh-

teneväinen Lakelivingin kaavaileman hankkeen kanssa. Tällaista käsitystä Lakelivingille ei 

ole mitenkään voinut syntyä. Kuten edellä on todettu, Lakelivingin on täytynyt ymmärtää, 

että on mahdollista, ettei kaavamuutosta hyväksytä ja Lakeliving on tietoisesti ottanut tähän 

liittyvän riskin. Näin ollen Lakelivingillä ei myöskään luottamuksensuojan nojalla ole oikeutta 

vaatia Kunnalta vahingonkorvausta.  

 
5 Ks. esim. Itä-Suomen hovioikeus 18.10.2016, tuomio nro 624, dnro S 16/531 ja valituksen kohteena ollut Kymenlaakson käräjäoi-
keuden 23.2.2016 antama tuomio nro 16/200, dnro L 15/5613. Tapauksessa käräjäoikeus arvioi, oliko yhtiöllä perusteltu syy luottaa 
kaavoituksen toteutumiseen ja katsoi, että kun otetaan huomioon se, että kaava tulee hyväksytyksi vasta toimivaltaisen viranomaisen 
päätöksellä, kunnan eri viranhaltijoiden toimiminen kaavoitusmenettelyn aikana kaavan hyväksymiseen tähtäävällä tavalla ei muo-
dostanut sellaista perustetta, jonka nojalla kaupungin voitiin katsoa rikkoneen luottamuksensuojaa koskevaa periaatetta. Hovioikeus 
tutki käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden ja katsoi, että aihetta ratkaisun muuttamiseen ei ilmennyt.  
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3.5 Vahingon määrästä 

Kuten edellä on todettu, vastaajat katsovat, ettei Lakeliving ole esittänyt mitään sellaisia pe-

rusteita, jotka synnyttäisivät vastaajille sopimusperusteisen tai muun vahingonkorvausvas-

tuun. Mikäli käräjäoikeus kuitenkin vastoin vastaajien näkemystä katsoisi, että vastaajien tai 

toisen vastaajista menettely jollakin perusteella voisi synnyttää korvausvelvollisuuden, vas-

taajat toteavat seuraavaa Lakelivingin vaatiman vahingon määrän osalta.  

3.5.1 Positiivisen sopimusedun mukainen korvaus 

Lakeliving on ensisijaisesti katsonut, että vahingonkorvaus tulee määrittää positiivisen sopi-

musedun mukaisesti eli sisältäen menetetyn tuoton, koska kyse on ollut osapuolia sitovasta 

sopimuksesta.  

Lakeliving lähtee vahinkolaskelmassaan (Kantajan Todiste K5) olettamasta, että menetetty 

tuotto tulee korvata ajalta 1.1.2016-24.6.2020. Koska Lakelivingin kelluvaan mökkikylään 

perustuvaa toimintaa ei käytännön tasolla ole lainkaan aloitettu Sysmässä, tai missään muu-

allakaan, on vahinkolaskelma laskettu ”vastaavien matkailutoimijoiden lukujen perusteella”. 

Lakelivingin laatima vahinkolaskelma on täysin spekulatiivinen ja epärealistinen, ja sisältää 

muun muassa seuraavat virheelliset olettamat: 

- Ajallinen peruste on virheellinen. Korvausta vaaditaan osin ajalta, jolloin kaavaa vielä

käsiteltiin (1.1.2016-17.12.2018), vaikka toimintaa ei olisi joka tapauksessa voitu aloittaa

tänä aikana. Kunta ei ole voinut vaikuttaa kaavoituksen aikatauluun ja kaavoitusratkaisu

on viivästynyt myös Lakelivingin omasta menettelystä johtuen (kuten asian taustasta ja

Todiste V8:stä ilmenee).

- Arvio mökkikylän rakentamisaikataulusta ja toiminnan käynnistämisen vaatimasta ajasta 

(3 kk) on epärealistisen lyhyt. Laskelmassa on oletettu, että jos kaava olisi hyväksytty

syyskuussa 2015, mökkikylä olisi ollut käyttövalmiudessa ja täysimääräisesti asiakas-

käytössä 1.1.2016 lukien.

- Mökkien määrä on virheellinen. Laskelma perustuu kymmenen mökin tuottoihin, vaikka

viimeisimmän kaavamuutosehdotuksen mukaan mökkejä olisi voinut rakentaa enimmil-

lään neljä.



17 (26) 

 

- Laskelmassa ei ole avattu käytettyjen vertailukohteiden tasoa suhteessa Lakelivingin 

kaavailemiin mökkeihin6. 

- Viikkohintaa 2244 euroa/mökki on pidettävä selkeästi ylimitoitettuna. Laskelmassa on 

käytetty vertailukohteiden vuorokausihintoja ja kerrottu ne seitsemällä viikkovuokran las-

kemiseksi, vaikka on yleisesti tunnettua, että majoituskohteiden viikkovuokrat ovat suh-

teellisesti edullisempia kuin vuorokausivuokrat. 

- Käyttöasteen arvio on täysin epärealistinen. Laskelmassa on laskettu jokaiselle kymme-

nelle mökille täysi käyttöaste 30 viikkoa vuodessa. Arviossa ei ole ainakaan riittävästi 

huomioitu arkipäivien ja talvikauden vaikutusta käyttöasteeseen ja siinä on lähdetty olet-

tamasta, että mökeillä olisi heti toiminnan aloituksesta niin paljon kysyntää, että ne oli-

sivat aloituspäivästä lähtien täydellä käytöllä. 

- Laskelmassa korvausta vaaditaan kesäkuulle 2020 asti täydellä käyttöasteella, eli myös 

tiukimpien koronaviruspandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten ajalta (maalis-ke-

säkuu 2020), mitä ei voida pitää realistisena.  

- Kuluarviot ovat täysin alimitoitettuja. Laskelmassa ei ole eritelty mitä ”yleisiin kuluihin”, 

joita koko mökkikylälle on mitoitettu noin 38 700 euron edestä vuosittain, kuuluu. On 

kuitenkin selvästi epärealistista, että tällä summalla katettaisiin kaikki kymmenen mökin 

mökkikylän pyörittämiseen liittyvät kulut ja kustannukset (esimerkiksi henkilöstö sivuku-

luineen, sähköt, vesi, lämpö, vakuutukset, ympärivuotinen kunnossapito ja mökkien kor-

jauskulut). 

- Vahinkolaskelmassa ei ole huomioitu Lakelivingin yhteisöverotusta. 

Lakelivingin laatima vahinkolaskelma osoittaa osaltaan, ettei yhtiö kykene realistisesti erit-

telemään minkälaisia tuloja ja menoja mökkikylän rakentamiseen sekä toiminnan käynnistä-

miseen ja sen ylläpitoon saattaisi liittyä tai minkälaisessa aikataulussa tämän tyyppinen 

hanke olisi käytännössä toteutettavissa. Lakelivingillä ei näin ollen näytä edes olleen tarvit-

tavaa tietämystä tai valmiutta kaavailemansa toiminnan harjoittamiseen. 

 
6 Vertailtaessa kohteita pintapuolisesti voitaneen tosin helposti todeta, että esimerkiksi ”Houseboat Jyväskylä” ei liene vertailukelpoi-
nen kohde, koska kyseessä ei ole mökki, vaan asuntovene, jolla on mahdollista kulkea vesistöissä ja ”Lehmonkärki” on puolestaan 
korkeatasoinen matkailukeskus, jossa vuokraan sisältyy myös esimerkiksi ulkoporeallas, eikä se näin ollen ole verrannollinen Lakeli-
vingin kaavailemaan mökkikylään.  
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3.5.2 Negatiivisen sopimusedun mukainen korvaus 

Lakeliving on toissijaisesti vaatinut, että korvaus tulee suorittaa negatiivisen sopimusedun 

mukaisesti Kunnan sopimuksentekotuottamuksen perusteella.  

Lakeliving on tässä yhteydessä analogisesti viitannut maankäyttösopimuksia koskevaan oi-

keuskirjallisuuteen, mikä on jo lähtökohtaisesti virheellinen olettama ja vertaus, sillä maan-

käyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat 

maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan to-

teuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimuk-

siin kuuluu keskeisesti myös maanomistajan osallistuminen kunnalle aiheutuviin yhdyskun-

tarakentamisen kustannuksiin. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on ollut kyse maanvuokra-

sopimuksesta, jossa Lakelivingille ei ole asetettu maankäyttösopimukseen rinnastuvia vel-

vollisuuksia tai oikeuksia, eikä Lakeliving näin ollen myöskään voi perustaa korvausvaati-

mustaan tällaisiin.  

Lakelivingin negatiivisen sopimusedun osoittama vahinkolaskelma ja siihen oheistetut laskut 

(Kantajan todisteet K6 ja K7) eivät osoita Vuokrasopimukseen liittyviä kuluja muuten kuin 

vuokra-alueen vuokrien osalta, joita Lakeliving on riidattomasti maksanut ajalta 2014–2020 

yhteensä 3645 euroa. Vahinkolaskelman mukaiset kulut ovat pääasiassa Lakelivingin edus-

tajan (Lönnberg) omia kilometrikorvauksia, palkkioita ja päivärahoja (yhteensä 144 473,30 

euroa), eikä näiden osalta ole esitetty mitään erittelyä miltä ajalta nämä ovat tai miten nämä 

ovat seurausta Vuokrasopimuksesta tai Kunnan toiminnasta. Lakelivingin toimittamat ulko-

puolisten toimijoiden laskut ovat puolestaan proforma-laskuja, eikä niitä ole vielä laskutettu 

tai maksettu. Näiden osalta Lakelivingin vaatimukset ovat ennenaikaisia ja Lakelivingin 

väite, että nämä laskut tulevat pian maksettavaksi on myös epäuskottava huomioiden, että 

laskujen päiväykset ovat vuosilta 2014 ja 2015. 

Vahingonkärsijällä on näyttötaakka kärsimästään vahingosta. Koska Lakeliving ei ole kyen-

nyt esittämään muuta uskottavaa näyttöä Vuokrasopimuksen hänelle aiheuttamista kuluista 

kuin Kunnalle suoritetut Vuokrasopimukseen perustuvat vuokrat, voitaisiin vahingonkor-

vauksena enimmilläänkin tuomita vain nämä vuokramaksut, eli yhteensä 3645 euroa.  

3.5.3 Vahingon korvattavuuden edellytyksistä ja Lakelivingin myötävaiku-
tuksesta 

Vahingon korvauskelpoisuus edellyttää, että vahinko on syy-yhteydessä vastuuperusteena 

olevaan tekoon tai laiminlyöntiin. Vastuuta ei synny sellaisesta vahingosta, jonka aiheutumi-

nen on ollut vahingon väitetysti aiheuttaneen osapuolen sopimusrikkomuksesta tai toimin-

nasta riippumatonta. Vahingonkärsijällä on myös velvollisuus rajoittaa vahinkoa. 
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Vahingonkärsijä ei voi tämän johdosta vaatia korvausta sellaisesta vahingosta, jonka synty-

miseen hän on myötävaikuttanut laiminlyömällä ryhtyä toimenpiteisiin, jotka rajoittavat va-

hinkoa. Jos vahingonkärsijä laiminlyö häneltä vaadittavat rajoitustoimenpiteet, vastuutaho 

välttää korvausvastuun siltä osin kuin vahingot olisi voitu asianmukaisin toimenpitein estää. 

Vahingonkärsijän rajoittamisvelvoitteeseen voidaan lukea myös korvaavien sopimusten te-

keminen tarvittaessa.7 

Lakelivingin vahinkolaskelmissa ja korvausvaatimuksessa sivuutetaan täysin Lakelivingin 

oma myötävaikutus mökkikylähankkeen kaatumiseen ja sen seurauksena väitetysti synty-

neeseen vahinkoon. Lakelivingin olisi ollut ensinnäkin koska tahansa mahdollista hakea 

poikkeuslupaa ELY-keskukselta 1–2 mökin rakentamiseksi ja hankkeen ”pilottivaiheen” 

käynnistämiseksi (Todiste V2). Lakeliving ei kuitenkaan missään vaiheessa ole ryhtynyt tä-

hän niiden neljän vuoden aikana, kun kaavoitusta valmisteltiin ja käsiteltiin. Kaavoituksen 

valmisteluaineistosta myös ilmenee, että Lakelivingin yrittäjän oma toiminta on vaikuttanut 

kaavoitushankkeen viivästykseen ja asian pitkittymiseen (Todiste V8).  

Kunta on kaavoitusmuutoksen kohdattua merkittävää vastustusta myös selvittänyt mökkiky-

lälle vaihtoehtoista sijoituspaikkaa, mutta Lakeliving on kieltäytynyt harkitsemasta sitä (To-
disteet V6 ja V7). Lakeliving ei ole kieltäytyessään vaihtoehtoisesta sijaintipaikasta esittänyt 

mitään perusteltua syytä sille, miksi vaihtoehtoista sijoitusta ei ole voitu edes harkita, vaan 

kieltäytyminen on ollut kategorinen. Lakelivingin olisi oman vahinkonsa rajoittamiseksi tullut 

tehdä kaikki mahdollinen vaihtoehtoisen sijainnin kartoittamiseksi viimeistään siinä vai-

heessa, kun kunnanvaltuusto hylkäsi alkuperäiseen sijaintiin liittyvän kaavamuutosehdotuk-

sen. Lakeliving on myös itse luopunut kunnanvaltuuston kaavoitusratkaisua koskevasta va-

lituksestaan, jolloin päätös on jäänyt lainvoimaiseksi.  

Edellä todetusti, samanaikaisesti kun Kunnan puolelta on vuosien ajan käytetty merkittäviä 

resursseja kaavamuutoksen edistämiseksi, Lakeliving ei missään vaiheessa ole ryhtynyt 

konkreettisiin toimiin hankkeen toteuttamiseksi ja yhtiö on kokonaisuudessaan suhtautunut 

välinpitämättömästi ja passiivisesti asian edistämiseen. Lakelivingin omilla toimilla on ollut 

keskeinen vaikutus hankkeen kaatumiseen, jonka johdosta Lakelivingin tulee myös itse kär-

siä siitä mahdollisesti aiheutunut vahinko.    

3.6 Tässä prosessissa ei voida moittia kunnanvaltuuston kaavoituspäätöstä    

Lakeliving on kanteessaan edelleen esittänyt, että kunnanvaltuusto olisi kaavoituspäätök-

sessään 17.12.2018 laiminlyönyt noudattaa tarkoitussidonnaisuuden periaatetta ja 

 
7 Ks. esim. KKO 1991:78, jossa katsottiin, että vuokranantajan tuli vahinkoa rajoittaakseen pyrkiä solmimaan korvaava vuokrasopimus 
ja KKO 1995:32, jossa urakoitsijan olisi tullut vahinkoa rajoittaakseen hyväksyä tarjottua kuljetustyötä myös alkuperäisen sopimuksen 
kuljetusalueen ulkopuolelta.  
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objektiivisuuden periaatetta. Myös tämä väite on virheellinen. Kunnanvaltuuston päätökseen 

on ollut mahdollista hakea muutosta hallinto-oikeudelle osoitetulla kunnallisvalituksella. Näin 

Lakeliving on toiminutkin, mutta sittemmin itse vetänyt valituksensa pois, jolloin kunnanval-

tuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tässä yksityisoikeudellisessa prosessissa ei ole 

mahdollista käsitellä Lakelivingin kunnanvaltuuston kaavoitusta koskevaan päätökseen koh-

distuvia moitteita.  

3.7 Lakeliving on vastuussa vuokra-alueen laitureiden kunnossapidosta 

Lakeliving on myös vaatinut, että käräjäoikeus vahvistaa, ettei Lakelivingillä ole velvollisuutta 

kunnostaa vuokra-alueella sijaitsevia laitureita tai vastata näiden kunnostuskustannuksista.  

Lakelivingillä on suoraan Vuokrasopimuksen nojalla velvollisuus huolehtia alueella olevien 

laituri- ym. rakenteiden ylläpidosta sekä turvallisuudesta niiden käyttäjille ja kolmansille osa-

puolille (kohta 11). Lakelivingin vahvistusvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.  

Lakeliving tulee velvoittaa vastaamaan siitä vahingosta, joka Kunnalle on syntynyt siitä, että 

Lakeliving on laiminlyönyt edellä sanotun kunnossapitovelvollisuutensa sekä sopimuksen-

vastaisesti alivuokrannut vuokra-alueen laitureita saunalautan säilytykseen, jonka seurauk-

sena ne ovat rikkoutuneet. Kunnan Lakelivingiin kohdistuvia korvausvaatimuksia käsitellään 

tarkemmin Kunnan vastakanteessa. 

4 Vastakanteen perustelut 
4.1 Lakelivingin sopimusrikkomus ja sopimussakko 

Vuokrasopimuksen mukaan vuokramies huolehtii kustannuksellaan vuokraamansa alueen 

ja alueella olevien laituri- ym. rakenteiden ylläpidosta sekä turvallisuudesta niiden käyttäjille 

ja kolmansille osapuolille (kohta 11).8 

Lakeliving on laiminlyönyt yllä mainitun kunnossapitovelvollisuutensa vuokra-alueella sijait-

sevien laitureiden osalta koko Vuokrasopimuksen voimassaoloajan, ja Kunta on joutunut 

Vuokrasopimuksen vastaisesti huolehtimaan laitureiden kunnossapidosta. 

Vuokrasopimuksen mukaan vuokramiehellä ei ole myöskään oikeutta luovuttaa vuokra-alu-

etta tai sen osaa kolmannen osapuolen hallintaan (kohta 6). 

Lakeliving on riidattomasti luovuttanut Vuokrasopimuksen mukaisella alueella olevan laiturin 

kolmannelle osapuolelle Leonotis Oy:lle saunalautan säilyttämiseksi 4.6.2019 alkaen 

 
8 Vuokralaisen kunnossapitovelvoite on myös huomioitu vuokran tasossa (sopimuksentekohetkellä 500 euroa/vuosi), joka on ollut 
selkeästi markkinahintaa alempi (Todiste V14).  
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toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella (Todiste V17 ja Kantajan todiste K10). Lake-

living ei ole ilmoittanut alueen vuokraamisesta saunalautan säilytyspaikaksi eikä Kunta olisi 

tätä hyväksynytkään, koska laiturirakenteita ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. Lisäksi 

saunalautan pidempiaikainen säilytys olisi vaatinut rakennusluvan. Sopimusrikkomuksen 

kannalta ei ole olennaista, onko Lakeliving luovuttanut vuokra-alueen kolmannen käyttöön 

vastikkeettomasti (kuten kantaja on väittänyt), sillä sopimus kieltää kaikenlaisen alueen luo-

vuttamisen kolmannelle.  

Vuokrasopimuksen mukaan vuokramies on velvollinen korvaamaan kaiken tuottamuksel-

laan tai sopimusrikkomuksellaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahingon sekä korvaa-

maan siitä johtuneet palkka- ja muut kustannukset. Vuokrasopimuksen ehtojen rikkomisesta 

vuokramies on velvollinen maksamaan paitsi vahingonkorvausta, myös sopimussakkoa, 

joka on sen hetkinen vuotuinen vuokra kerrottuna viidellä (kohta 16).  

Lakeliving on syyllistynyt sopimusrikkomukseen laiminlyömällä kunnossapitovastuun sekä 

luovuttamalla vuokra-alueen kolmannen käyttöön sopimuksenvastaisesti. Lakeliving on näin 

ollen velvoitettava suorittamaan sopimussakko, joka on määrältään tämänhetkinen vuotui-

nen vuokra viisinkertaisena, eli yhteensä 2725 euroa (545*5). Koska sopimusrikkomuksia 

on kaksi, Lakelivingin tulee maksaa kaksi sopimussakkoa, eli yhteensä 5450 euroa.  

4.2 Kunnan vahingonkorvausvaatimus 

Sopimussakon ohella Lakeliving on velvollinen korvaamaan kaiken sopimusrikkomuksillaan 

Kunnalle aiheuttamansa vahingon.  

Kuten asian taustoituksesta ilmenee, Kunta on useasti huomauttanut Lakelivingia sen kun-

nossapitovastuun laiminlyöntiin liittyvästä sopimusrikkomuksesta ja tarjonnut yhtiölle useita 

mahdollisuuksia korjata asia.  

Suomalainen Sukelluskoulu on käynyt tarkistamassa laitureiden kuntoa vuosittain. Sukellus-

koulun rantaraportissa 19.5.2017 todetaan, että laiturit ovat ikääntyneet, useat ponttonit vuo-

tavat, ketjut ovat katkenneet ja laituri on kääntynyt vinoon (Todiste V17). Myös terveystar-

kastajan raportissa 5.7.2018 on todettu, että leirintäalueen laiturit ovat huonossa kunnossa 

(Todiste V17). Samoin kunnan liikuntatoimi on toistuvasti kiirehtinyt kunnostusta uimalan 

käyttäjien turvallisuuteen vedoten (Todiste V12).  
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Kunnan 13.9.2018 järjestämässä katselmuksessa laitureissa on todettu seuraavat muistioon 

kirjatut puutteet (Todiste V13): 

Vasen laituri on vasemmalle kallellaan siten, että sen runko ja osin kansi 
altistuu vedelle. 

Laiturin reunan ja kulkureittien (hyppytorni ja tikkaat) läheisyydessä puu on 
pehmennyttä. 

Hyppytornin kohdalle on tehty hätäpaikkaus. 

Laiturin kannen naulat ovat paikoin nousseet ja laudat aiheuttavat tikkuuntu-
misen vaaran. 

Yhdyslaituri on kallellaan selällepäin ja sen kansirakenteissa on samanlai-
nen tikkuuntumiseen ja naulojen nousuun liittyvä ongelma kuin vasemmassa 
laiturissa. 

Oikea laituri sisältää samat kannen kuntoon ja kulkureitteihin liittyvät ongel-
mat kuin muutkin laiturit. 

Katselmusta koskevaan muistioon on myös liitetty valokuvia, jotka osoittavat muistioon kir-

jatut puutteet. 

Kunnan näkemyksenä on ollut katselmuksessa, että koko kansirakenne kaipaa uusintaa ja 

lisäksi laiturien ponttonit, rungot, ketjut ja painot pitää korjata siten, että laiturit suoristuvat ja 

puurakenteiden vedelle altistuminen loppuu. Lakelivingin edustaja on ollut paikalla katsel-

muksessa, mutta kieltäytynyt ottamasta kantaa laitureiden kuntoon. 

Vuokra-alueen saunalaituri on rikkoutunut Lakelivingin luovutettua (Vuokrasopimuksen vas-

taisesti) laiturin Leonotis Oy:lle saunalautan säilytystä varten talvikaudella 2019–2020. 

Vuokra-alueen laitureita ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön, eikä saunalaituri ole kestänyt 

saunalautan kiinnityksen aiheuttamaa rasitusta. Rikkoutuminen on vaarantanut laiturin tur-

vallisuuden ja mahdollistanut lisävahingon syntymisen, mistä johtuen Kunta on korjannut 

laiturin välittömästi estääkseen lisävahingon syntymisen (Todiste V17).  

Lakeliving on useista huomautuksista huolimatta kategorisesti kieltänyt selkeän sopimuspe-

rusteisen kunnossapitovastuunsa ja laiminlyönyt mihinkään korjaaviin toimenpiteisiin ryhty-

misen (Todisteet V11-V18).  

Lakelivingin laiminlyöntien johdosta laiturit ovat päässeet niin huonoon kuntoon, ettei niitä 

enää ole mahdollista korjata, vaan ne on uusittava kokonaisuudessaan. Kunta on kilpailut-

tanut laitureiden uusimisurakan ja 13.8.2020 allekirjoittanut urakkasopimuksen Tarmix Oy:n 
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kanssa. Urakan tämänhetkinen arvioitu arvonlisäveroton kokonaishinta on 84 100 euroa. 

Korjaushankkeen arvioitu valmistumisaika on 30.11.2020. Kunta vaatii koko urakan toteutu-

nutta kokonaishintaa Lakelivingilta sopimusrikkomukseen perustuvana vahingonkorvauk-

sena. 

Todiste V19: Urakkasopimus Sysmän kunta – Tarmix Oy 13.8.2020 

5 Todistelu 
5.1 Kirjallinen todistelu 

 

Todiste V1  Lakeliving Oy:n hakemus 

Teema: Vuokrasopimuksen tarkoituksena on ollut sopia vain alueen vuok-

rasta; Vuokrasopimus on laadittu Lakelivingin aloitteesta ja toivomassa aika-

taulussa; Lakeliving olisi voinut jo ennen kaavoitusmuutoksen käsittelyä aloit-

taa hankkeen ELY-keskuksen poikkeusluvan nojalla 

 

Todiste V2  Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjaotteet 10.2.2014 ja 14.4.2014 

Teema: Kunnan rooli hankkeessa on ollut alueen vuokraaminen; Kunta on 

ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; Lakeliving olisi 

voinut jo ennen kaavoitusmuutoksen käsittelyä aloittaa hankkeen ELY-kes-

kuksen poikkeusluvan nojalla 

 

Todiste V3  Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjaotteet 13.10.2014 ja 27.10.2014 

 Teema: Kunta on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi 

 

Todiste V4  Maanvuokrasopimus 18.11.2014 

Teema: Vuokrasopimuksen tarkoituksena on ollut sopia vain alueen vuok-

rasta; Lakelivingille on kuulunut vuokra-alueen laitureiden kunnossapito; La-

kelivingillä ei ole ollut oikeutta luovuttaa aluetta kolmannelle; Sopimussakko 

ja vahingonkorvaus 

Todiste V5  Kaavoitustoimikunnan kokousten pöytäkirjaotteet 15.6.2016 ja 22.11.2016 

sekä kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaote 12.12.2016 

 Teema: Kunta on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; 

Kaavoitusprosessin viivästyminen on johtunut kunnasta riippumattomista 

syistä 
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Todiste V6 Kaavoitustoimikunnan kokousten pöytäkirjaotteet 8.3.2017, 26.4.2017, 

10.10.2017, 31.1.2018 ja 27.3.2018 

Teema: Kunta on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; 

Kaavoitusprosessin viivästyminen on johtunut kunnasta riippumattomista 

syistä; Kunta on tarjonnut Lakelivingin hankkeelle vaihtoehtoista sijoituspaik-

kaa; Lakeliving on kieltäytynyt vaihtoehtoisesta sijoituspaikasta 

Todiste V7 Lönnbergin kirje 6.6.2017 

Teema: Kunta on tarjonnut Lakelivingin hankkeelle vaihtoehtoista sijoitus-

paikkaa; Lakeliving on kieltäytynyt vaihtoehtoisesta sijoituspaikasta 

Todiste V8 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaote 31.3.2017  

Teema: Kunta on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; 

Kaavoitusprosessin viivästyminen on johtunut kunnasta riippumattomista 

syistä; Kaavoitusprosessin viivästyminen on myös osittain johtunut Lakelivin-

gin omasta toiminnasta 

Todiste V9 Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjaotteet 14.5.2018 ja 17.12.2018 

Teema: Kunta on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; 

Kaavoitusprosessin viivästyminen on johtunut kunnasta riippumattomista 

syistä 

Todiste V10 Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjaote 17.12.2018  

Teema: Kunnanvaltuusto on päätöksellään hylännyt ehdotetun kaavan 

Todiste V11 Marketta Kitkiöjoen sähköposti 13.6.2018 ja kirje 4.7.2018 
Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyön-

nistä; Laiturit ovat vaurioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena 

Todiste V12 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaote 13.8.2018 

Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyön-

nistä; Laiturit ovat vaurioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena 

Todiste V13 Muistio katselmuksesta 13.9.2018 ja kuvaliitteet 

 Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyön-

nistä; Laiturit ovat vaurioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena 
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Todiste V14 Muistio Rasmus – Lönnberg tapaaminen 5.11.2018 

Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyön-

nistä 

Todiste V15 Muistio kunnanhallitus – Lönnberg tapaaminen 27.5.2019 

 Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyön-

nistä; Laiturit ovat vaurioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena 

Todiste V16 Sähköposti Lönnberg – Aki Tiihonen (Kunnan tekninen johtaja) 14.4.2020 

Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakeliving on yrittänyt estää Kuntaa kunnostamasta laitureita; Lai-

turit ovat vaurioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena 

Todiste V17 Toimintaympäristövaliokunnan kokouksen pöytäkirjaote 14.5.2020 

 Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyön-

nistä; Laiturit ovat vaurioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena; La-

keliving on luovuttanut Vuokrasopimuksen mukaisella alueella olevan laiturin 

kolmannelle osapuolelle 

Todiste V18 Toimintaympäristövaliokunnan kokouksen pöytäkirjaote 4.6.2020 ja kunnan-

hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 10.8.2020 

Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä vel-

voitteitaan; Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyön-

nistä; Laiturit ovat vaurioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena; La-

keliving on luovuttanut Vuokrasopimuksen mukaisella alueella olevan laiturin 

kolmannelle osapuolelle 

Todiste V19 Urakkasopimus Sysmän kunta – Tarmix Oy 13.8.2020 

Teema: Laiturien kunnossapidon laiminlyönnistä ja saunalautan talvisäilytyk-

sestä aiheutunut vahinko 

5.2 Henkilötodistelu 

1. Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja todistelutarkoituksessa

Teema: Kaikki riitaiset seikat
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2. Aki Tiihonen, kunnan tekninen johtaja
Teema: Lakeliving ei ole noudattanut laitureiden kunnossapitoon liittyviä velvoitteitaan;

Lakelivingia on huomautettu kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä; Laiturit ovat vau-

rioituneet Lakelivingin laiminlyöntien seurauksena; Laiturien kunnossapidon laiminlyön-

nistä ja saunalautan talvisäilytyksestä aiheutunut vahinko

3. Mika Järvinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja (2009–2019) ja kaavoitustoimikunnan

jäsen

Teema: Vuokrasopimuksen tarkoituksena on ollut sopia vain alueen vuokrasta; Kunta

on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; Kaavoitusprosessin vii-

västyminen on johtunut kunnasta riippumattomista syistä

4. Veli-Pekka Koskinen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja kaavoitustoimikunnan

jäsen

Teema: Vuokrasopimuksen tarkoituksena on ollut sopia vain alueen vuokrasta; Kunta

on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; Kaavoitusprosessin vii-

västyminen on johtunut kunnasta riippumattomista syistä

5. Essi Carlson, maankäytön suunnittelija

Teema: Kunta on ryhtynyt tarvittaviin toimiin kaavamuutoksen edistämiseksi; Kaavoitus-

prosessin viivästyminen on johtunut kunnasta riippumattomista syistä; Kunta on tarjon-

nut Lakelivingin hankkeelle vaihtoehtoista sijoituspaikkaa; Lakeliving on kieltäytynyt

vaihtoehtoisesta sijoituspaikasta

Helsingissä, marraskuun 4. päivänä 2020 

Sysmän kunta ja Marketta Kitkiöjoki 
Sysmä 

Laati: 

Jussi Ikonen 

Asianajaja, Espoo 
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