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LAUSUMA VASTAUKSESTA JA VASTAUS VASTAKANTEESEEN 
 
Lakeliving Oy vastustaa vastakannetta kiistää sen sekä perusteeltaan että määrältään. 
 
Seuraavaksi Lakeliving Oy lausuu Sysmän kunnan (Kunta) Lakeliving Oy:n kanteeseen 
antamasta vastauksesta ja lopuksi antaa perustelut myös vastakanteen vastustamiselle. 

 
 

1. RIIDATTOMAT SEIKAT 
 

Lakeliving Oy:n käsityksen mukaan seuraavat seikat ovat riidattomia: 
 

- Lakeliving Oy on anonut kunnalta vuoden 2014 alussa vuokrasopimusta kunnalta 10-

20 kelluvan mökin rakentamista varten. 

- 14.4.2014 kunnanhallitus on anomuksen perusteella päättänyt tehdä 

vuokrasopimuksen ja käynnistää asemakaavamuutoksen. 

- OAS nähtäville asettamisesta on päätetty 27.10.2014 ja se on ollut nähtävillä 12.11.-

11.12.2014. OAS:aan on tullut viisi lausuntoa. 

- Maanvuokrasopimus on hyväksytty kunnan hallituksessa 14.4.2014 ja allekirjoitettu 

18.11.2014. Maanvuokrasopimuksen mukaan alue vuokrataan kelluvien mökkien 

rakennuspaikaksi. Maanvuokrasopimuksessa ei esitetä varausta sen varalle, että 

kaava ei mahdollista käyttötarkoitusta. 

- Mia Kärkkäinen (myöhemmin Tommola) naapurin leirintäalueen yrittäjänä on 

vastustanut kelluvien mökkien rakentamista ja kaavaa. 

- Kaavaluonnos (muutettuna) on ollut nähtävillä 18.1.-17.2.2017 ja uudestaan 

muutettuna 12.11.-11.12.2018. Kaavaan on tullut 35 vastustavaa lausuntoa. 

- Kunnan valtuusto on hylännyt kaavan 17.12.2018 kokoomuksen kuntavaltuutetun 

Bror Ahlgrenin esityksestä siltä osin, kuin se olisi mahdollistanut kelluvien mökkien 

rakentamisen. Käsittelyssä ollut kaava olisi mahdollistanut korkeintaan neljän 

kelluvan mökin rakentamisen. 

- Kunnanvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

- Vuokra-aluetta ei siis voi, eikä ole koskaan voinut, käyttää sopimuksen mukaiseen 

tarkoitukseen. 

- Vuonna 2018 on järjestetty katselmus uimalan laitureiden kunnosta. 

- Lakeliving Oy on antanut luvan laiturien lupa-asioiden kuntoon saattamiselle. 

- Lakeliving Oy on suostunut siihen, että uimalaiturit rajataan ulos vuokra-alueesta, jos 

kunta sitoutuu sopimussakon uhalla siihen, että aluetta ei käytetä muuhun kuin 

uimalatoimintaan. 

- Kunnan toimintaympäristövaliokunta on asettanut Lakeliving Oy:lle määräajan 

laitureiden korjaussuunnitelman esittämiselle. Lakeliving Oy ei ole esittänyt 

suunnitelmaa ja on kiistänyt velvollisuuden korjata laiturit. 

- Osapuolet eivät ole päässeet sovintoon vuokrasopimuksen päättämisen ehdoista. 

- Molemmat osapuolet ovat omasta puolestaan yksipuolisesti purkaneet 

vuokrasopimuksen. 
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2. LAUSUMA VASTAUKSESSA ESITETYISTÄ SEIKOISTA 

 
Lakeliving Oy lausuu lyhyesti vastauksessa esiin tulleista seikoista: 
 
Asian tausta 
 

- S. 6 Kunta viittaa vaihtoehtoisen sijainnin tarjoamiseen ja että Lakeliving Oy on 

kieltäytynyt siitä. Asialla ei ensiksi ole merkitystä tämän sopimuksen kannalta, sillä 

sijaintia on tarjottu muualta kuin vuokra-alueelta. Toiseksi kunta on osoittanut 

Lakeliving Oy:n käsityksen mukaan sellaista sijaintia, joka ei ole ollut Kunnan 

hallinnassa vaan kolmannen osapuolen hallitsema alue ja myös ominaisuuksiltaan 

sopimaton kelluvaan rakentamiseen. 

- s. 6 Kunta viittaa erimielisyyksien selvittämiseen leirintäalueyrittäjän kanssa. On 

riidatonta, että leirintäalueyrittäjä on vastustanut hanketta ja levittänyt negatiivista 

informaatiota Lakeliving Oy:stä. Tämä on myös vaikuttanut kaavoitusprosessiin, 

mutta kyse ei ole ollut Lakeliving Oy:n vastuulle luettavista seikoista. Selvittelyiden 

lopputuloksena Kunta on ryhtynyt säätämään leirintäalueyrittäjä, nykyinen 

kokoomuksen valtuutettu Mia Tommolan, tarkoituksiin sopivaa kaavaa Lakeliving 

Oy:n liiketoimintaan sopivan kaavan sijasta. Leirintäalueyrittäjä on ilmoittanut 

olevansa halukas toteuttamaan Lakeliving Oy:n suunnitteleman hankkeen, vähintään 

osittain. Kunta on myös eri yhteyksissä todennut, että sen pitää suojella Kunnan 

investointeja leirintäalueelle Lakeliving Oy:n liiketoiminnan mahdollistamisen sijasta. 

- s. 7 Lakeliving Oy kiistää sen, että sen laiminlyönnit materiaalin toimittamisessa 

olisivat viivästyttäneet kaavaprosessia. 

 
Vuokrasopimuksen tarkoitus 
 

- S. 10 Kunta esittää, että alue on vuokrattu sellaisena kuin se on, eikä Kunnalla ole 

ollut muita velvollisuuksia kuin pysäköintialueen ja alueelle kulun järjestäminen. 

Lakeliving Oy viittaa aiemmin lausumaansa ja toteaa, että sopimusta solmittaessa 

osapuolten yhteinen tarkoitus kirjattiin sopimukseen, eli alue vuokrattiin kelluvien 

rakennusten rakentamispaikaksi ja yhteinen tarkoitus oli, että Kunta huolehtii 

rakentamisen mahdollistavan kaavan laatimisesta. Kun tämä ei toteutunut, on Kunta 

jättänyt velvollisuutensa täyttämättä. 

- S.10 Kunta vetoaa sopimuksen viranomaislupia koskevaan kohtaan. Lakeliving Oy:n 

käsityksen mukaan tällä viitataan esim. majoitustoimintaa ym. koskeviin 

viranomaislupiin. Kaavoitusvastuuta ei voi tällä kirjauksella siirtää Lakeliving Oy:lle, 

sillä Kunnalla on kaavoitusmonopoli. 

- s.11 Kunta vetoaa siihen, että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjan mukaan 

kunnan rooliin ei kuulu muuta kuin vesialueen vuokraaminen. Lakeliving Oy toteaa, 

että samassa kirjauksessa Kunta ottaa vastuulleen myös kunnallistekniikan 

järjestämisen ja asemakaavamuutoksen sekä poikkeamisluvan edistämisen. Lisäksi 
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sopimuksen mukaan Kunta on velvollinen huolehtimaan parkkipaikan ja alueelle 

kulun järjestämisestä.  

- S.11 Kunta vetoaa siihen, että on notoorista, ettei kunta voi sitoutua tietyn sisältöisen 

kaavan laatimiseen. Sillä, että yksityisoikeudellisella sopimuksella ei voida pakottaa 

kuntaa laatimaan tietyn sisältöistä kaavaa, on tarkoitus suojata kuntademokratian 

toteutumista. Oikeusohjeen tarkoitus ei ole antaa vapaita käsiä tehdä millaisia 

yksityisoikeudellisia sopimuksia tahansa ja sen jälkeen rikkoa sopimuksia tarpeensa 

mukaan. Kunnan jättäessä täyttämättä sopimuksen Kunnan tulee vastata 

sopimusrikkomuksestaan sopimusperusteista vahingonkorvausta koskevien oppien 

mukaisesti. Lakeliving Oy:llä on ollut oikeus olettaa, että virkavastuulla toimiva 

viranomainen kohtelee kaavahanketta tasapuolisesti eikä anna epäasiallisten 

vaikuttimien vaikuttaa hankkeeseen. Kun kunta on tahallaan rikkonut sopimuksen, 

tulee sen korvata aiheuttamansa vahinko positiivisen sopimusedun mukaan. 

- Sopimuksen sitovuuden kannalta tulee ottaa huomioon, että Kunta sopimuksen 

laatijana olisi voinut myös yleisen käytännön mukaisesti kirjata sopimukseen ehdot 

sen varalle, ettei kaavaa laadita, mutta näin se ei ole tehnyt. Tämä vahvistaa sitä, 

että alun perin Kunta katsoi voivansa taata, että kaava toteutuu. 

- Sen varalta, että katsottaisiin, Kunnalla ei olisi positiivisen edun mukaista 

korvausvastuuta, on kunnalla silti velvollisuus yleisten sopimusoikeuden oppien 

mukaisesti korvata vähintään negatiivisen edun mukaisesti sopimukseen luottaneelle 

Lakeliving Oy:lle aiheutuneet vahingot. Osapuolet ovat kuitenkin saavuttaneet 

yhteisymmärryksen, jolle on annettava merkitystä, erityisesti kun Kunta on 

viranomainen, joka asemansa perusteella nauttii erityistä luottamusta. 

Maankäyttösopimuksia koskevan oikeuskirjallisuuden lisäksi esimerkiksi 

kiinteistökauppoja koskien oikeuskäytännössä (esim. KKO 1993:47) on jo vanhan 

maakaaren aikana vahvistettu vahingonkorvausvelvollisuus toiselle osapuolelle 

pätemättömän sopimuksen tilanteessa, vaikka on ollut notoorista, että sitova 

kiinteistönkauppa täytyy toteuttaa määrämuodossa. 

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

 
- S.12 Kunta vetoaa siihen, ettei maanvuokralain mukainen purkuperuste täyty. 

Lakeliving Oy:n käsityksen mukaan kyseistä lainkohtaa voidaan soveltaa myös 

kyseessä olevassa tapauksessa, vaikka nyt kyseessä oleva tilanne ei olekaan ollut 

lainsäätäjän mielessä lakia säädettäessä. Kunta, jolla on yksinoikeus kaavoitukseen, 

on sitoutunut vuokraamaan alueen kelluvien mökkien rakentamispaikaksi, mikä on 

nimenomaisesti kirjattu sopimukseen. Lisäksi Kunta on jo ennen sopimuksen tekoa 

ryhtynyt toimiin, jotka ovat antaneet olettaa tämän säätävän tarpeellisen kaavan. Kun 

Kunta ei sittemmin olekaan säätänyt kaavaa, ei sopimuksen tarkoitus ole voinut 

toteutua. Kunta on siten laiminlyönyt velvollisuutensa saattaa vuokra-alue sellaiseksi, 

että sitä voidaan käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on vuokrattu. Toisaalta Kunta 

on viranomaisena antanut Lakeliving Oy:n luottaa siihen, että voimassaoleva 
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kaavamääräys ei estä sopimuksen tarkoitusta, mutta silti kaavamääräys on estänyt 

kelluvien mökkien rakentamisen. Kunta on syyllistynyt sopimusrikkomukseen ja siksi 

on myös täysimääräisesti vahingonkorvausvelvollinen. 

- Ensimmäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaika on päättynyt 

joulukuussa 2014. Sen jälkeen seuraavan kerran kaava on ollut nähtävillä 18.1.2017-

17.2.2017. Kunnan sopimusrikkomuksen tahallisuutta osoittaa, ettei se ole 

tosiasiassa pyrkinyt edistämään kaavahanketta vuosina 2015 ja 2016. 

Esimerkiksi Kunta on vuonna 2015 kieltäytynyt tapaamisesta, kun Lakeliving Oy on 

yrittänyt sopia Kunnan kanssa palaveria kunnallistekniikkaa ym. kunnan velvoitteita 

koskien. Lakeliving Oy:n tarkoitus oli, että näitä voisi edistää samalla, kun Kunta on 

tehnyt vastaavia töitä viereiselle leirintäalueelle. Lisäksi Lakeliving Oy:n edustaja ei 

ole päässyt pyynnöstään huolimatta selvittämään asiaa kaavoituslautakunnassa 

vuonna 2016. 

- Vuonna 2017 Kunta on määritellyt piirin, joka voi lausua kaavasta hyvin laajaksi, sillä 

lausua on voinut ”se, jonka muihin oloihin voi kaava vaikuttaa”. Lausumia on otettu 

vastaan mm. helsinkiläiseltä leirintäalueyhdistykseltä. Laajaan lausuntapiiriin nähden 

vastustus on ollut pientä, mutta silti Kunta on puhunut laajasta vastustuksesta.  

- Kokoomus on ilmoittanut vuonna 2017 julkisesti vastustavansa hanketta. Kunnan 

hallituksen puheenjohtaja Mika Järvinen (Kok.) on julkisesti arvioinut, että kelluville 

taloille on löydettävä toinen sijoituspaikka. Tämä osaltaan selittää sitä, että Kunta ei 

ole ajanut aktiivisesti kaavahanketta. Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki on Mika 

Järvisen aviopuoliso. 

- Vuonna 2018 kunta on yllättäen keksinyt tulkinnan, jonka perusteella se on vaatinut 

Lakeliving Oy:tä kunnostamaan laiturit. Tosiasiallinen tarkoitus on ollut saada 

Lakeliving Oy luopumaan sopimuksesta. Kunta ei ole suostunut mihinkään 

vaihtoehtoisiin ratkaisuihin laitureiden kunnostamiseksi. Kunta on pyrkinyt 

pääsemään eroon sopimuksesta jo ennen kaavan käsittelyä kunnanvaltuustossa. 

- Vaikka maanvuokralain 20 § ei suoraan soveltuisikaan, lausuu Lakeliving Oy, että 

joka tapauksessa sopimus on rauennut, kun sen tarkoitusta ei voida täyttää. 

Raukeaminen on johtunut Kunnan vaikutuspiirissä olevasta syystä ja siksi Kunta on 

velvollinen korvaamaan raukeamisesta aiheutuneet vahingot. 

 
Kunta ja Kitkiöjoki eivät ole myöskään vahingonkorvauslain nojalla 
korvausvelvollisia 
 
- s. 13-14 Kunta on vedonnut siihen, että maanvuokrasopimuksessa ei ole kysymys 

julkisen vallan käytöstä, vaan yksityisoikeudellisesta oikeustoimesta ja siksi 

vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslain perusteella ei voi tulla kyseeseen. 

Lakeliving Oy toteaa, että Kunta ei voi valita oman tarpeensa mukaan, onko kyse 

julkisen vallan käytöstä vai yksityisoikeudellisesta toimesta. Tässä tapauksessa 

Kunta pyrkii vetoamaan siihen, että kaavoituksesta ei voi yksityisoikeudellisesti sopia, 

mutta samaan aikaan vetoaa siihen, että ei voi tulla julkisen vallankäytön perusteella 

vahingonkorvausvelvolliseksi, koska kyse on yksityisoikeudellisesta toimesta. 
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Lakeliving Oy:n käsityksen mukaan, jos katsotaan ettei Kunta yksityisoikeudellisesti 

ole voinut sitoutua kaavan säätämiseen eikä Kunta siksi ole ensisijaisten vaatimusten 

mukaisesti sopimuksen perusteella ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, on asiassa 

kyse sillä tavoin julkisen vallan käytöstä, että vahingonkorvauslain mukainen vastuu 

tulee kysymykseen. Kaavoitushankkeen eteenpäin viemisessä on ollut kysymys 

julkisen vallan käytöstä. 

- Marketta Kitkiöjoki on ollut kunnan virkamies, joka on vastannut sopimuksen 

valmistelusta. Mikäli sopimuksen valmistelussa tai täyttämisessä on tapahtunut 

virheitä, esimerkiksi siten, että sopimuksella on sovittu asiasta, josta Kunta ei voi 

sitovasti sopia, ovat virheet osaltaan tapahtuneet hänen toiminnassaan 

virkamiehenä. Siten virkamiehenä kunnan lisäksi vastuussa virheistä, siltä osin kuin 

katsotaan kohtuulliseksi. 

 
Lakelivingillä ei myöskään ole luottamuksensuojaan perustuvaa oikeutta 
vahingonkorvaukseen 
 
- S. 15. Kunta on lähtenyt siitä, että Lakeliving Oy on tiennyt, että kaavoitus ei 

välttämättä toteudu ja siksi tällä ei ole ollut oikeutta luottaa sopimukseen eikä saa 

luottamuksensuojaa. Lakeliving Oy lausuu seuraavaa: Kunnan velvollisuus on ollut 

pyrkiä täyttämään sopimus ja Lakeliving Oy on saanut luottaa siihen, että se saa 

kaavoitusprosessissa asianmukaisen kohtelun. Tässä tapauksessa Kunta on tullut 

sopimuksen solmimisen jälkeen toisiin aatoksiin kaavoituksen suhteen ja on 

tahallaan jättänyt sopimuksen täyttämättä. Kyse ei ole ollut normaalin 

kaavoitushankkeen kulusta. Kunnanvaltuuston käsittelyyn ei ole edes lopulta viety 

kaavaa, joka olisi mahdollistanut Lakeliving Oy:n suunnitteleman liiketoiminnan, vaan 

kyse on ollut leirintäalueyrittäjän aloitteesta lähtenyt kaava, jonka voisi toteuttaa joku 

muu. Kunta on jo ennen kaavoituksen käsittelyä pyrkinyt saamaan Lakeliving Oy:n 

luopumaan sopimuksesta. 

- Kyse ei siis ole ollut kaavoitusprosessin normaalista lopputulemasta, vaan asiaan on 

vaikuttanut muut seikat, kuten kunnan investoinnit leirintäalueella. Erityisesti 

tahallisen sopimusrikkomuksen ollessa käsillä on syytä suojata yksityisen osapuolen 

luottamusta sopimukseen ja Kunnan toiminnan virheettömyyteen. Muussa 

tapauksessa Kunnan tekemien yksityisoikeudellisten sitoumusten painoarvo olisi 

mitätön, kun se voisi mielivaltaisesti ilman pelkoa seurauksista sopimuksen 

solmimisen jälkeen päättää, noudattaako se sopimuksia vai ei. 

 
Vahingon määrästä  
 
Positiivinen sopimusetu 
 

On selvää, että positiivisen sopimusedun mukainen laskelma on vain arvio, sillä 

rakentamista ei koskaan tapahtunut. Muuta mahdollisuutta selvittää saamatta 
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jääneen voiton määrää ei kuitenkaan ole kuin arvioiminen. Lakeliving Oy pitää 

arviotaan luotettavana ja lausuu lyhyesti Kunnan esittämistä huomioista seuraavaa: 

 
- Ajallinen peruste virheellinen: 

Kunnan itse laatiman aikataulun mukaan kaavoituksen olisi tullut olla valmis syksyllä 

2015. Valituksia oikeusasteisiin ei ole tehty joten kaavoitusaikataulu ja 

kaavahankkeen edistyminen on ollut täysin Kunnan hallinnassa. Kenen hallinnassa 

kaavoitusaikataulu on ollut, ellei Kunnan? Jos alkuperäisissä suunnitelmissa olisi 

pysytty, rakentamaan olisi päästy syksyllä 2015. 

- Arvio mökkikylkän rakentamisaikataulusta: 

Kelluvan kylän rakentamien poikkeaa suuresti normaalista rakentamisesta. 

Rakennukset ja ponttoonit valmistetaan erillään tehtaissa ja kootaan paikan päällä. 

Yksi tämänkaltaisen rakentamisen eduista on nimenomaan nopeus.  

- Mökkien määrä virheellinen: 

Alun perin Kunnan kanssa on sovittu mökkien määräksi vähintään 10 kpl ja laskelma 

perustuu siihen. Se, että Kunta on virheellisesti siirtynyt toteuttamaan 

leirintäalueyrittäjän toivomaa kaavaa vuonna 2017 eikä Lakeliving Oy:n suunnitelmat 

mahdollistamaa kaavaa ei vähennä Kunnan vastuuta. 

- Laskelmassa ei olla avattu vertailukohteiden tasoa: 

Tarkoitus on ollut, että kelluvat mökit ovat laadukkaita. Täten niitä on verrattu muihin 

laadukkaisiin mökkeihin ja vapaa-ajan kohteisiin. Kaikilla verrokkikohteille on 

yhteistä, että ne edustavat hieman tavanomaisesta poikkeavaa majoittumista. 

Vuokrissa on käytetty vertailukohteiden keskiarvohintoja. Houseboat Jyväskylässä 

on myös vertailukelpoinen, sillä kyse on samalla tavalla erikoisesta kohteesta, joita 

asiakkaat vuokraavat myös paikallaan oloon: 

- Käyttöaste on epärealistinen: 

Leirintäalueyrittäjä kertoo kaavasta tekemässään kannanotossaan 16.2.2017 että 

yöpymismäärä on leirintäalueella vuonna 2016 ollut 8242. Tällöin kyse on 

kesäsesongista. Kunnan kaavoituskatsauksessa kerrotaan, että keskimäärin 

majoituskapasiteetti on Sysmässä ollut 40% käytöllä. Samassa 

kaavoituskatsauksessa kerrotaan myös, että kelluvan kylän vetovoima on niin suuri, 

että se jopa lisää ympäröivien kiinteistöjen arvoa. Voidaan siis olettaa, että kelluvan 

kylän kapasiteetin käyttö on huomattavasti keskiarvoa suurempi. Majoitustuottoja 

laskettaessa on myös otettava huomioon, että kelluva kylä olisi ollut ympärivuotinen. 

Laskelmassa on käytetty keskiarvona 2 hengen majoitusta. Yöpymisvuorokausia on 

näin ollen 4200 (2hlö x 10 mökkiä x 7vrk x 30 viikkoa) vuodessa, mikä vastaa hiukan 

alle 60 % käyttöastetta. Suhteutettuna leirintäalueen kesän n. 3 kk aktiiviseen aikaan, 

jolloin yöpymisiä on 8242, on kelluvan kylän ympärivuotinen 4200 yöpymistä 

uskottava arvio. 

- Kuluarviot: 

Kymmenen mökkiä on myös energiatehokkuuden kannalta tärkeä määrä, jolla 

minimoidaan käyttökustannukset. Myöskin varaamo, avaimien luovutus ym, toimet 
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voidaan automatisoida. Laskelmassa ei myöskään ole otettu huomioon yrittäjän 

omaa panosta. Kun otetaan edellä mainitut asiat huomioon on laskelma 

paikkansapitävä.  

- Vahinkolaskelmassa ei ole huomioitu Lakelivingin yhteisöverotusta: 

Kyse on saamatta jäänyttä tuloa korvaavasta vahingonkorvauksesta. Siten se 

Lakeliving Oy:n käsityksen mukaan on verollista tuloa, josta maksetaan veroa. Tästä 

syystä yhteisöveroa ei ole poistettu.  

 
Negatiivinen sopimusetu 
 

- S. 18 Kunta lausuu, ettei vertailukohtaa voi hakea maankäyttösopimuksesta. 

Lakeliving Oy:n käsityksen mukaan perustason problematiikka on tältä osin hyvin 

samankaltainen kuin maankäyttösopimuksissa, ja siksi tulkintaohjeita voi hakea 

maankäyttösopimuksia koskevasta oikeuskirjallisuudesta ja yleisistä 

sopimusoikeuden opeista. 

- Oheen on liitetty uudet laskut, jotka korvaavat pro forma -laskut ja jotka osoittavat 

kolmansille osapuolille maksettavaksi tulevat määrät. 

- Siltä osin kuin kyse on Lakeliving Oy:n omasta työstä ja Lakeliving Oy:n edustaja 

kertoo oikeudessa kuultuna kuluista tarkemmin siltä osin, kuin niistä on riitaa. 

 

Vahingon korvattavuuden edellytyksistä ja Lakelivingin myötävaikutuksesta 

 

- S. 19 Kunta vetoaa siihen, että Lakeliving Oy:n olisi tullut rajoittaa vahinkoa 1-2 mökin 

poikkeuslupaa hakemalla. Kunta ei ole kuitenkaan prosessin aikana antanut 

Lakeliving Oy:lle ohjeistusta siitä, millaisia kelluvia taloja voisi rakentaa. Esimerkiksi 

ulkonäkökriteerit olisi täytynyt vahvistaa Kunnan puolesta. 

- S. 19 Kunta vetoaa, että Lakeliving Oy:n toiminta olisi vaikuttanut kaavan 

viivästymiseen. Väite on yksilöimätön eikä sen perusteella voida päätellä, miten 

Lakeliving Oy:n toiminta on viivästyttänyt kaavaa. Lakeliving Oy kiistää väittteen ja 

toteaa, että kuten Kunnan hallituksen pöytäkirjoista 13.10.2014 ja 27.10.2014 

ilmenee, on Lakeliving Oy toimittanut pyydettyjä selvityksiä ripeästi. 

- S. 19 Kunta vetoaa siihen, että Lakeliving Oy:lle on esitetty vaihtoehtoista 

sijoituspaikkaa. Lakeliving Oy toteaa, että sillä ei ole merkitystä tämän 

vuokrasopimuksen kannalta, koska se ratkaisu ei ole ollut vuokra-alueella. Toiseksi 

Lakeliving Oy toteaa, että sillä on ollut perustellut syyt torjua ehdotus: ensinnäkin 

Kunta on osoittanut paikkaa, joka ei ole ollut Kunnan hallinnassa vaan kolmannen 

osapuolen aluetta. Toiseksi paikka ei ole ollut soveltuva. Lakeliving Oy on esittänyt 

asiallisesti perusteet kunnalle kirjeessään 6.6.2017 ja nämä seikat on todettu myös 

kunnan kaavoitustoimikunnassa 10.10.2017. 

- Sitä, että Lakeliving Oy ei ole jatkanut kaavavalitusprosessia ei voida lukea Lakeliving 

Oy:n vahingoksi, kun Kunta on alun perin tehnyt riidanalaisen ratkaisun. 
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- Kunta on vielä vedonnut siihen, että Lakeliving Oy ei ole pyrkinyt edistämään kaavaa. 

Lakeliving Oy on kiistää tämän väitteen. Lakeliving Oy on pyrkinyt edistämään 

kaavaa kaikin käytettävissään olevin keinoin esimerkiksi vastaamalla yleisön 

kysymyksiin ns. kansankäräjillä, osallistumalla neuvotteluihin naapurin 

leirintäalueyrittäjän kanssa ja pyrkimällä esimerkiksi Kunnan kaavoitustoimikunnan 

puheille. Päävastuu kaavoituksesta on kuitenkin ollut Kunnalla, eikä Lakeliving Oy:llä 

yksityisenä toimijana ole ollut minkäänlaisia tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa 

prosessin etenemiseen. Väite siitä, että Lakeliving Oy olisi suhtautunut passiivisesti 

ja välinpitämättömästi kaavahankkeeseen ei saa tukea mistään. 

- Kaavan kariuduttua vielä vuonna 2019 Lakeliving Oy on vahinkoa rajoittaakseen 

ehdottanut, että korvaava hanke toteutettaisiin asuntolautoilla, jotka eivät vaadi 

kaavoitusta, koska ovat veneitä. Kunta ei ole suostunut hankkeeseen 

 
Tässä prosessissa ei voida moittia kunnanvaltuuston kaavoituspäätöstä 
 

- Lakeliving Oy toteaa tältä osin, että kyse ei ole kunnanvaltuuston päätöksen 

muuttamiseen tähtäävästä moitekanteesta vaan yksityisoikeudellisen sopimuksen 

mukaisessa riidanratkaisuforumissa nostetusta sopimusperusteista 

vahingonkorvausvastuuta koskevasta kanteesta. 

- Tuomioistuin voi siis ottaa Kunnan toimintaan liittyvät seikat kokonaisuutena 

huomioon. 

- Asiassa ei ole merkitystä sillä, että Lakeliving Oy on vetänyt valituksen pois hallinto-

oikeudesta. Kunnan tekemä kaavoitusratkaisu on tullut lainvoimaiseksi eikä Kunta 

siis ole täyttänyt velvollisuuttaan sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. 

 

 

3. VASTAUS VASTAKANTEESEEN 

 

Lakeliving Oy vastustaa vastakannetta ja vaatii sen hylkäämistä. Lisäksi Lakeliving Oy 

vaatii, että Kunta velvoitetaan korvaamaan Lakeliving Oy:lle vastakanteeseen 

vastaamisesta aiheutuneet kulut. 

 

Sopimussakko 

  

 Lakeliving Oy:ltä vaaditaan sopimussakkoa kahdella erillisellä perusteella: 

 

1) laitureiden kunnostamisvastuun laiminlyönnin perusteella; ja 

2) vuokra-alueen luovuttamisesta edelleen vastoin sopimusta. 

 

Ensimmäinen peruste kiistetään, koska Lakeliving Oy:llä ei ole ollut vastuuta 

kunnostaa kunnan laitureita aiemmin kanteessa ja alla tarkemmin esitetyillä 

perusteilla. Kun Lakeliving Oy:llä ei ole ollut tällaista velvollisuutta, ei Lakeliving Oy:tä 
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voi velvoittaa maksamaan myöskään sopimussakkoa tällaisen velvoitteen rikkomisen 

perusteella. 

 

Toinen peruste kiistetään, koska aluetta ei ole luovutettu ulkopuolisen hallintaan 

vastoin sopimusta. 

 

Maanvuokrasopimuksen kohdan 6 mukaan: 

- Vuokramiehellä ei ole oikeutta luovuttaa vuokra-aluetta tai sen osaa 

kolmannen hallintaan. 

- Vuokramiehellä on kuitenkin oikeus lyhytaikaisesti vuokrata toimintaansa 

liittyviin tarkoituksiin vuokra-alueen osan enintään viideksi vuodeksi. Tätä 

pidemmistä vuokrauksista päättää vuokranantaja. 

 

Kuten kantajan todisteesta 10 ilmenee, alueen hallintaa ei ole miltään osin luovutettu 

kolmannelle, vaan Lakeliving Oy on vain antanut luvan operoida saunalauttaa 

vesialueella. Mikäli jokin nimenomainen osa olisi ollut tarkoitus luovuttaa Leonotis 

Oy:n hallintaan, olisi alueen rajat määritelty sopimuksessa ja Lakeliving Oy olisi 

luonnollisesti pyytänyt myös korvausta. Vuokra-alue on siis ollut jatkuvasti Lakeliving 

Oy:n hallinnassa ja Leonotis Oy on saanut operoida saunalauttaa tällä Lakeliving 

Oy:n hallitsemalla vuokra-alueella. Kunta on osoittanut toisen laiturin leirintäalueen 

vierasvenelaitureiksi, eli leirintäalueen operointia varten. Kunta on siten oma-

aloitteisesti aiheuttanut sen, että kolmannet osapuolet ovat saaneet käyttää sen 

omistamia (ja tosiasiallisessa määräysvallassa olevia) laitureita ja kiinnittää veneitä 

laitureihin. 

 

Vaikka katsottaisiinkin, että Lakeliving Oy on luovuttanut vuokra-alueen tai sen osan 

Leonotis Oy:n hallintaan, on Lakeliving Oy:llä ollut siihen oikeus edellä kuvatun 

Maanvuokrasopimuksen 6 kohdan toisen kappaleen perusteella. Saunalautta on 

luokiteltava veneeksi, ja siten on selvää, että luonteeltaan sen kiinnittyminen johonkin 

tiettyyn paikkaan on lyhytaikaista. Kuten kunta on todennut, pidempi sijoittuminen 

vaatisi rakennuslupaa. Sopimuksen perusteella alle viiden vuoden mittaisiin 

luovutuksiin ei tarvita kunnan lupaa. Kun tässä tapauksessa Lenotois Oy:n 

käyttöoikeuden luonne on ollut lyhytaikainen, kyse ei ole ollut sellaisesta alueen osan 

hallinnan luovutuksesta, johon tarvittaisiin kunnan lupa eikä Lakeliving Oy ole siten 

rikkonut vuokrasopimusta. Saunalautan on lisäksi katsottava olevan 

vuokrasopimuksen käyttötarkoitukseen liittyvää toimintaa. 

 

Koska Lakeliving Oy ei ole rikkonut sopimusta, ei sitä tule velvoittaa maksamaan 

sopimussakkoa kummankaan esitetyn perusteen nojalla. 

 

Lisäksi on huomioitava, että sopimus on menettänyt merkityksensä, kun Kunta päätti 

olla säätämättä rakentamisen mahdollistavaa kaavaa. Kun sopimus on rauennut 
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merkityksettömänä, ei myöskään sopimussakkoja voi tuomita maksettavaksi. 

Sopimus menetti merkityksensä jo ennen kuin Leonotis Oy:lle myönnettiin lupa 

operoida lauttaa alueella, eikä siksi sopimuksen edelleen vuokrausta koskevat ehdot 

ole olleet enää voimassa. Ylipäänsä yksittäisten sopimussakkoehtojen tai muiden 

sopimusehtojen ei voida katsoa sitovan osapuolia, jos samaan aikaan sopimuksen 

päätarkoitus ei toteudu. 

 

Vastuu laitureista: 

 

Lakeliving Oy kiistää velvollisuuden korjata laiturit tai maksaa vaadittu summa 

laitureiden korjauksesta. Lisäksi Lakeliving Oy kiistää määrältään vaatimuksen. 

 

Perusteen kiistämisen osalta Lakeliving Oy viittaa aiemmin lausumaansa koskien 

pyyntöä, että käräjäoikeus vahvistaa, ettei Lakeliving Oy:llä ole velvollisuutta 

kunnostaa laitureita. Sopimusta solmittaessa tarkoitus ei ole ollut, että Lakeliving Oy 

kunnostaa laiturit kustannuksellaan, vaan kunta on keksinyt tämän tulkinnan vuonna 

2018, pyrkimyksenään pakottaa Lakeliving Oy luopumaan vuokra-alueesta. On 

pikemminkin sattumaa kuin osapuolten nimenomainen tarkoitus, että nyt kyseessä 

olevat laiturit ovat vuokra-alueen rajojen sisällä. Kun ottaa huomioon, että laiturit on 

rakennettu 80-luvulla ja jo sopimusta solmittaessa ovat olleet käyttöikänsä lopussa, 

on epäuskottavaa, että Lakeliving Oy olisi suostunut laitureiden 

kunnostusvastuuseen, kun ne eivät ole edes Lakeliving Oy:n käytössä. 

 

Lakeliving Oy kiinnittää huomion sopimuksen kohtien 8 ja 11 ristiriitaan. Kohdassa 8, 

joka nimenomaisesti koskee hoitovelvollisuutta ja jossa säädetään mm. 

kunnossapitovelvollisuudesta, Lakeliving Oy:n vastuu koskee vain tämän rakentamia 

laitureita. Kohdassa 11 taas on epämääräisemmin ilmaistu, että alueella olevien 

laituri- ym. rakenteiden ylläpito ja turvallisuudesta huolehtiminen on Lakeliving Oy:n 

vastuulla. Kohta 8 osoittaa todellisen tarkoituksen, eli Lakeliving Oy vastaa vain 

rakentamistaan laitureista. Mikäli sopimuksen tulkinnasta on epäselvyys, tulee sitä 

tulkita Lakeliving Oy:n eduksi, koska Kunta on sopimuksen laatinut. Siksi kohtien 8 

ja 11 välinen ristiriita tulee ratkaista Lakeliving Oy:n eduksi. Mikään kohta 

sopimuksessa ei tue väitettä, että vuokrahinta ja laitureiden kunnossapitovastuu 

olisivat jotenkin liitännäisiä toisiinsa ja Lakeliving Oy kiistää tällaisen tulkinnan. 

 

Lakeliving Oy toteaa myös, että vaikka Lakeliving Oy:llä voitaisiin sopimuksen nojalla 

katsoa olleen velvollisuus kunnostaa laiturit, ei Lakeliving Oy:tä ole voinut vaatia 

täyttämään tätä velvollisuutta. Kuten jo aiemmin todettu, kunta ei ole täyttänyt omaa 

sopimusvelvollisuuttaan eikä siksi voi vaatia suoritusta Lakeliving Oy:ltä. Toiseksi, 

vaikka käräjäoikeus päätyisi siihen, että kunnalla ei ole ollut minkäänlaista 

velvollisuutta kaavan säätämiseen ja että kunta ei siis ole rikkonut velvollisuuksiaan, 

on sopimus rauennut merkityksettömänä. Rauenneen sopimuksen perusteella ei 
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voida vaatia suoritusta tai vahingonkorvausta Lakeliving Oy:ltä, kun sopimus ei ole 

rauennut Lakeliving Oy:n vaikutuspiiriin johtuvasta syystä. Sopimuksen raukeaminen 

koskee kaikkia ehtoja, ei vain yksittäistä ehtoa. 

 

Määrän osalta Lakeliving Oy toteaa, ettei sitä missään tapauksessa voida pitää 

velvollisena maksamaan kokonaan uusien laitureiden hintaa.  

 

Kunta itse on osoittanut ns. saunalaiturin leirintäalueen vierasvenelaituriksi ja sitä 

käytetty talvituintipaikkana ja toista taas on käytetty yleisenä uimarantana. 

Laitureiden käyttö kunnan tarkoituksiin on aiheuttanut laitureiden kulumista. 

Lakeliving Oy:tä ei voida pitää Kunnan käytössä kuluneista laitureista 

korvausvelvollisena Kunnalle, sillä kuluminen on Kunnan aiheuttamaa. Suurimmalta 

osin Kunta on vastuussa laitureiden kulumisesta. Sen valossa, että kunta on itse 

osoittanut saunalaiturin veneiden kiinnittämistä varten ei Lakeliving Oy:tä voida pitää 

vastuullisena myöskään siitä, mikäli Leonotis Oy on kiinnittänyt veneeksi 

luokiteltavan saunalautan laituriin kiinni, sillä kunta on hyväksynyt veneiden 

kiinnittämisen laitureihinsa eikä Lakeliving Oy ole asiaan millään tavoin osallinen. 

Lisäksi laiturin osoittaminen leirintäalueen vierasvenelaituriksi on tapahtunut ilman 

Lakeliving Oy:n lupaa. 

 

Edelleen, kunnan olisi tullut rajoittaa vahinkoa ja käyttää olemassa olevat 

avustusmahdollisuudet laitureiden kunnostamiseen. Vuonna 2018 Kunnalla oli jo 

avustusmäärärahat varattuna kunnostusta varten ja sen oli tarkoitus suorittaa 

kunnostus i avustusten turvin. Kesken kunnostusprosessin Kunnalla heräsi kuitenkin 

ajatus, että se yrittää maksattaa laituriremontin Lakeliving Oy:llä tai vähintään saa 

Lakeliving Oy:n purkamaan maanvuokrasopimuksen. 

 

Kunta on vedonnut siihen, että Lakeliving Oy olisi estänyt avustusten saamisen. 

Lakeliving Oy on toistuvasti ilmoittanut suostuvansa, että kunta saa laiturit myös 

virallisesti hallintaansa, mikäli kunta sitoutuu siihen, ettei niitä käytetä muihin 

tarkoituksiin kuin mistä on sovittu. On normaalia edellyttää sitoumuksen 

vahvistamiseksi sopimussakkoa, niin kuin myös osapuolten välisessä 

maanvuokrasopimuksessa on asetettu. Kunta ei kuitenkaan syystä tai toisesta ole 

suostunut ottamaan virallisesti haltuunsa laitureita.  

 

Lisäksi vetoaminen siihen, että Lakeliving Oy olisi estänyt kuntaa hakemasta 

avustuksia pidättämällä laitureiden hallinnan näyttäytyy omituisessa valossa, kun 

tosiasiassa laiturit ovat olleet koko sopimuksen voimassaoloajan kunnan käytössä ja 

hallinnassa, eikä Lakeliving Oy ole sitä pyrkinyt estämään. Kunta on käyttänyt 

määräysvaltaa laitureihin nähden, kun toista laituria on käytetty Kunnan uimalana ja 

toisen Kunta on osoittanut leirintäalueen laituriksi. 
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Avustusten saamatta jääminen on johtunut Kunnan toiminnasta ja siksi Lakeliving Oy 

ei vastaa siltä osin laitureiden korjaus tai uusimiskustannuksista, kuin ne olisi ollut 

peitettävissä avustuksilla. Lakeliving Oy:n käsityksen mukaan laitureiden korjaus 

kokonaisuudessaan olisi ollut rahoitettavissa avustuksin. 

 

Lopuksi, vuokrasopimuksen kohdan 11 perusteella, johon Kunta vetoaa, vain 

rakenteiden ylläpito ja turvallisuudesta huolehtiminen on ollut Lakeliving Oy:n 

vastuulla. Laitureiden uusiminen ei ole ollut näiden velvollisuuksien täyttämiseksi 

tarpeen edes katselmusraportin mukaan. Katselmus koskee vain toista laitureista, ja 

ns. saunalaiturista, joka on toiminut leirintäalueen vierasvenelaiturina, ei ole 

selvitystä. Tarpeellisten korjaustöiden arvoksi Lakeliving Oy arvioi joka tapauksessa 

korkeintaan 5.000 euroa, josta tulee vähentää SyViRa Oy:n saunalaituriin tekemien 

korjaustöiden arvo 300 euroa (5h à 60e). 

 

 

4. TODISTEET 

 

Henkilötodistelu: 

 

1) John Lönnberg, Lakeliving Oy:n edustaja todistelutarkoituksessa 

Teema: kaikki riitaiset seikat 

 

2) Kari Niittymäki, kunnan hallituksen jäsen vuonna 2014 

Teema: Maanvuokrasopimuksen tarkoitus; laitureiden kunnostaminen ei kuulu 

Lakeliving Oy:n vastuulle; kaavan valmisteluprosessin kulku. 

 

3) Maija Sinisalo, kunnan hallituksen jäsen vuodesta 2013 

Teema: Maanvuokrasopimuksen tarkoitus, laitureiden kunnostaminen ei kuulu 

Lakeliving Oy:n vastuulle. 

 

4) Taneli Rasmus, Sysmän kunnan tekninen johtaja 2018-2019 

Teema: Sysmän kunta on vastannut laitureiden ylläpidosta vuoteen 2018 

asti; Vuonna 2018 Kunta on keksinyt vaatia Lakeliving Oy:tä 

kunnostamaan laiturit. 

 

Kirjalliset todisteet: 

 

1) Maanvuokrasopimus 

Teema: osapuolten välillä sovittu sopimus 

 

2) Muistio 11.3.2014 

Teema: sopimuksen tarkoitus 



14 

   

 

3) Kunnan hallituksen päätös 27.10.2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

hyväksymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ote 

Teema: osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtävillä pito; 

kaavoituksen suunniteltu aikataulu 

 

4) Kunnanvaltuuston päätös 17.12.2018 ja Teknisen lupajaoston lausunto 

8.2.2017 

Teema: Kaavan hylkääminen ja sopimusrikkomus; sopimusrikkomuksen 

tahallisuus; laituri on leirintäalueen käytössä kunnan osoittamana 

 

5) Laskelma positiivisesta sopimusedusta 

Teema: vahingon määrä positiivisen sopimusedun mukaan laskettuna 

 

6) Laskelma negatiivisesta sopimusedusta 

Teema: vahingon määrä negatiivisen sopimusedun mukaan laskettuna; 

vahingon määrä vahingonkorvauslain mukaan laskettuna 

 

7) Laskut  

Teema: vahingon määrä 

 

8) Kunnan hallituksen päätös 14.4.2014 

Teema: Marketta Kitkiöjoki on vastannut maanvuokrasopimuksen 

valmistelusta 

 

9) Muistio 5.11.2018 

Teema: kunta ei ole edellyttänyt, että Lakeliving Oy kunnostaa laiturit vaan on 

halunnut muuttaa vuokra-alueen rajoja. 

 

10)  Lupa vesialueen käyttöön 4.6.2019 

Teema: Lakeliving Oy on antanut Leonotis Oy:lle luvan käyttää vesialuetta 

ilman korvausta 

 

11) Lakeliving Oy:n kirje 6.6.2017 

Teema: Lakeliving Oy on selvittänyt tarjotun vaihtoehtoisen 

sijoituspaikan; Lakeliving Oy:llä on ollut asialliset perusteet vastustaa 

ehdotettua paikkaa. 

 

12) Kaavaneuvottelu 15.3.2017 

Teema: Leirintäalueyrittäjä on ehdottanut 4 talon kaavaa; 

leirintäalueyrittäjä on ollut halukas ottamaan hankkeen itselleen 
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13) Kaavakeskustelu Ilolassa 31.1.2017 

Teema: Leirintäalueyrittäjä on ehdottanut 4 talon kaavaa; 

leirintäalueyrittäjä on ollut halukas ottamaan hankkeen itselleen 

 

14) Essi Carlssonin viesti John Lönnbergille 12.11.2015 

Teema: kunnalta ei osallistuta Lakeliving Oy:n pyytämään palaveriin 

 

15) Viestinvaihto John Lönnberg- Marketta Kitkiöjoki 21.11.2016 

Teema: Lakeliving Oy on pyrkinyt päästä selittämään asiaansa 

kaavoitustoimikunnalle 

 

16) Kuvat kokoomuksen kannanotosta ja Mika Järvisen haastattelusta 

Lähilehti 3/2017: 

Teema: Kokoomus ja Mika Järvinen vastustavat kelluvien talojen 

hanketta 

 

17) Viestinvaihto Marketta Kitkiöjoki, John Lönnberg et al 21.8.2018 

Teema: kunta on pyrkinyt saamaan Lakeliving Oy:n luopumaan 

vuokrasopimuksesta; kunnalle on ehdotettu, että se ottaisi laiturit 

hallintaansa; Kunnalla on ollut avustusraha laitureille varattuna 

 

18) Mia Kärkkäisen ja Jukka Tommolan kannanotto kaavoitukseen 16.2.2017 

Teema: majoitusvuorokaudet 

 

19) Asemaakaavan muutos -ote 

Teema: Kunta on ajanut leirintäalueyrittäjän ehdottamaa kaavaa; Kunnan 

mukaan normaali täyttöaste majoituspalveluissa on 40% 

 

20) Muistio 27.5.2019 

Teema: Lakeliving Oy on ehdottanut korvaavaa hanketta asuntoveneillä 

 

21) S-postit Tuija Pessa ja John Lönnberg 29.10.2018 

Teema: laitureiden talviuimalakäyttö 

 

22) SyViRa Oy:n tuntilistat 

Teema: saunalaiturin korjaustyöt 

 

 

Lakeliving Oy varaa oikeuden täydentää todistelua riitaisten seikkojen täsmentyessä 

valmistelun kuluessa. 
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Sysmässä 23.12.2020 

 

LAKELIVING OY 

 

Laati: 

 

Tuomas Talvitie 

asianajaja, varatuomari, Helsinki 


