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Juhani Wirilander
*30.11.1935 †4.12.2015

Suomalaisen Tiedeakatemian hallituk-

sen aiempi jäsen, professori ja oikeus-

neuvos Heikki Juhani Wirilander syn-

tyi Mikkelissä 30.11.1935 ja kuoli Helsingis-

sä 80-vuotiaana 4.12.2015. Wirilanderin 

uraa suomalaisessa oikeuselämässä – eten-

kin kiinteistöoikeuden tutkijana ja kehittäjä-

nä, suomalaisen oikeuskulttuurin edistäjänä 

sekä molempien ylimpien tuomioistuimiem-

me tuomarina ja paljon käytettynä asiantun-

tijana – voidaan pitää poikkeuksellisen laa-

jana ja monipuolisena. 

Juhani Wirilander valmistui lainopin 

kandidaatiksi vuonna 1960 ja lisensiaatiksi 

vuonna 1968. Hän väitteli oikeustieteen 

tohtoriksi vuonna 1979 aiheenaan Rasit-

teesta maankäyttömääräyksenä.

Työskenneltyään muutaman vuoden käy-

tännön lakimiestehtävissä Wirilander suun-

tautui tutkijan ja opettajan uralle. Hänen 

opetusaiheensa koskivat siviilioikeuden eri 

aloja, kuten esine-, perhe-, jäämistö- ja hol-

housoikeutta sekä maa- ja vesioikeutta. Kiin-

teistöoikeuden dosentiksi hänet nimitettiin 

vuonna 1980. Siviilioikeuden ja maa- ja vesi-

oikeuden apulaisprofessorin ja professorin 

tehtäviä Wirilander hoiti 1969–1980. Siviili-

oikeuden professorina hän toimi 1983–1990.

Tutkijana Juhani Wirilander oli tuotteli-

as. Hänen työnsä pohjautuivat vankkaan 

teoreettiseen osaamiseen ja korkeatasoi-

seen asiantuntemukseen. Wirilanderin eri-

tyisalaksi muodostui kiinteistöoikeus, joka 

ulottui sekä perinteisen maa- ja vesioikeu-

den että esineoikeuden alueelle. Tällaiselle 

suuntautumiselle loivat erinomaiset edelly-

tykset Wirilanderin perinpohjaisuus tutki-

jana ja hänen elävä kiinnostuksena histori-

aan. Nykypäivän kiinteistöoikeutta ei näet 

ole mahdollista ymmärtää ilman maan-

omistuksen ja maanjakojen historiallisen 

kehityksen syvällistä tuntemusta. Kerto-

mansa mukaan Wirilander suunnittelikin 

vielä koulun yläluokilla ryhtyvänsä opiske-

lemaan yliopistossa arkeologiaa ja histori-

aa. Toisaalta oma merkityksensä lienee ol-

lut myös sillä seikalla, että Wirilanderin isä 

oli maanmittausalan kokenut ja tunnustet-

tu asiantuntija.

Wirilander toimi kannustavana esikuva-

na kiinteistöoikeuden tutkimusalueella, mi-

kä ympäristönsuojelun kasvavien tutkimus-

tarpeiden lisäksi jatkuvasti tarvitsee hyviä 

ympäristön käyttöön perehtyneitä tutkija-

voimia. Wirilander julkaisi lukuisten artik-

kelien ja muiden kirjoitelmien sekä yhteis-
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julkaisuosuuksien lisäksi kolme laadukasta 

teosta, jotka on syytä erikseen mainita.

Ensimmäinen niistä on edellä mainittu 

väitöskirja Rasitteesta maankäyttömäärä-

yksenä. Kyseessä on huomattava tieteelli-

nen suoritus. Teos on hyvien teoreettisten 

valmiuksien lisäksi edellyttänyt vankkaa 

rasitenormiston ja siten valtaisan normima-

teriaalin tuntemusta ja hallintaa. Wirilander 

erotti rasitteen maankäyttömääräyksenä 

perinteisestä rasiteoikeuden käsitteestä. 

Näin hän pystyi jäsentämään käsittelemän-

sä laajan normiston selkeäksi kokonaisuu-

deksi ja näkemään erityyppisiä rasitteita 

yhdistävät oikeudelliset kysymykset toisin 

kuin aikaisemmin oli tapahtunut. Ei ihme, 

että väitöskirja, jonka Helsingin yliopiston 

oikeustieteellinen tiedekunta hyväksyi kor-

keimmalla laudatur-arvosanalla, sai Suo-

men Akatemian tunnustuspalkinnon. Väi-

töskirjalla on edelleen merkitystä niin oike-

ustieteellisessä keskustelussa kuin käytän-

nön tulkintatoiminnassakin.

Wirilanderin väitöskirjaa seuranneessa 

teoksessa Käyttöoikeudesta kiinteistöön 

(1980) tarkastelu kohdistui kiinteistön lail-

la sääntelemättömiin käyttöoikeuksiin ja 

niitä lain sijasta sääntelevään oikeuskäy-

tännössä kehittyneeseen normistoon. Tut-

kimuksessa nostettiin esiin useita tärkeitä 

oikeuskysymyksiä, jotka aikaisemmin oli-

vat jääneet tarpeellista huomiota vaille.

Puheena olevaan teosryppääseen kuuluu 

kolmantena Maanvuokraoikeus (1981), jos-

ta ilmestyi uusi painos vuonna 1993. Se on 

johdonmukainen kokonaisesitys maanvuok-

raoikeudesta vuoden 1966 maanvuokralain 

ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan. 

Selkeässä kattavuudessaan siitä tuli eri alo-

jen lakimiehille alan tärkeä perusteos.

Tutkijanuransa alkuaikoina Wirilander 

työskenteli vuosina 1965–1981 tiedekun-

nan kirjaston hoitajana. Sen jälkeen hän 

vaikutti merkittävästi oikeuskirjallisuuden 

dokumentointiin ja sen saatavuuteen sa-

man kirjaston esimiehenä ja eduskunnan 

kirjaston hallituksessa sekä korkeimman 

hallinto-oikeuden kirjaston pysyvänä asian-

tuntijana. Wirilanderin laaja asiantuntemus 

ja työpanos olivat keskeisiä kahta suurhan-

ketta, oikeudellisen kirjallisuuden luettelo 

Bibliographia iuridica Fennicaa ja oikeustie-

tosanakirja Encyclopædia iuridica Fennicaa 

toteutettaessa.

Encyclopædia iuridica Fennican valmis-

taminen käynnistyi 1990-luvun alussa, ja 

hanke saatiin päätökseen kymmenen vuo-

den työskentelyn jälkeen 2000-luvun kyn-

nyksellä. Juhani Wirilander johti ensyklope-

dian suunnittelua 1980-luvun loppuvuosi-

na, ja oli ratkaisevassa asemassa, kun työn 

aloittamisesta päätettiin Suomalaisen Laki-

miesyhdistyksen hallituksessa vuonna 

1989. Niin ikään hän toimi hankkeen joh-

dossa aina ensyklopedian valmistumiseen 

asti. Kun kirjoitustyössä oli mukana neljät-

tä sataa asiantuntijaa ja valmistunut seit-

senosainen teos on lähes neljän tuhannen 

kaksipalstaisen sivun laajuinen, hankkeen 

johtaminen edellytti Wirilanderilta poikke-

uksellista työpanosta. Toimitusneuvoston 

puheenjohtajuus vaati hankkeen etenemi-

sen tarkkaa seurantaa ja jatkuvaa aktiivi-

suutta. Wirilanderin tuolloinen työ on luo-

nut vankan perustan parhaillaan valmisteil-

la olevan Oikeustieteen termitietokannan 

kokoamiselle osana Tieteen kansallista ter-

mipankkia: tietokannan tekstien pohjana 

on pitkälti Encyclopædia iuridica Fennica.

Wirilander kuului niihin muutamiin 

henkilöihin, jotka ovat toimineet tuomarin 

virassa maamme kummassakin ylimmässä 

tuomioistuimessa. Vuosina 1980–1982 hän 

työskenteli korkeimman hallinto-oikeuden 

ylimääräisenä hallintoneuvoksena. Vuonna 

1990 hänet nimitettiin korkeimman oikeu-

den oikeusneuvokseksi. Tästä virasta hän 

jäi eläkkeelle vuonna 2000. Tuomarin teh-
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täviin voidaan rinnastaa myös Wirilanderin 

toiminta välimiesoikeuksissa sekä puheen-

johtajuudet Suomen Asianajajaliiton tut-

kintolautakunnassa ja Kiinteistönvälittäjä-

lautakunnassa.

Juhani Wirilanderin työtoverit ja oppilaat 

muistavat hänet asioihin perinpohjaisesti 

paneutuneena, yhteistyökykyisenä, auttavai-

sena, oikeudenmukaisena, tiedonhaluisena 

sekä ahkerana uurastajana, jonka työn jälki 

oli aina laadukasta. Ystävänä Juhani oli kii-

reetön, luotettava sekä mukava seuramies.

Wirilanderin monipuolisilla taidoilla ja 

kyvyillä oli kysyntää. Hänellä oli vuosikym-

menten mittaan lukuisa määrä luottamus-

tehtäviä ja häntä käytettiin asiantuntijana 

monissa toimikunnissa ja komiteoissa. Hän 

toimi muun muassa Suomalaisen Lakimie-

syhdistyksen hallituksen jäsenenä (1971–

1991) ja puheenjohtajana (1989–1991) sekä 

Suomen Lakimiesliiton liittokokousedusta-

jana (1974–1992). Suomalaisen Tiedeakate-

mian jäsenenä Wirilander oli vuodesta 1984 

ja sen hallituksen jäsenenä vuosina 1989–

1999.

Wirilanderille myönnettiin Suomen Val-

koisen Ruusun ritarikunnan komentaja-

merkki vuonna 1996 sekä Valtion virka-an-

siomerkki ja Suomen Akatemian tunnustus-

palkinto 1980. Suomen Lakimiesliitto 

myönsi hänelle vuonna 2001 K. J. Ståhlberg 

-mitalin. Suomalainen Lakimiesyhdistys jul-

kaisi hänen 70-vuotissyntymäpäivänsä 

kunniaksi juhlakirjan vuonna 2005.

Kiitospuheessaan Lakimiesliitolle K. J. 

Ståhlberg -mitalin myöntämisen johdosta 

Wirilander korosti riippumattomuuden 

merkitystä, ei vain tuomarien, vaan kaikki-

en lakimiesten toiminnassa. Tärkeintä oli 

henkinen itsenäisyys, joka ilmeni kyvyssä 

muodostaa eteen tulevista asioista oma-

kohtainen käsitys ja arvostella asiaa tältä 

pohjalta. Kuten hän totesi, kasvu henkiseen 

riippumattomuuteen jatkui koko elämän 

ajan. Puheessaan Juhani Wirilander jätti 

meille jälkeenjääville hienon testamentin.

Ritva Juntunen, Leena Kartio ja Heikki Mattila

Juhani Wirilander
In memoriam

Professor Heikki Juhani Wirilander, Justice 

of the Supreme Court and former member 

of the governing board of the Finnish Acad-

emy of Science and Letters, was born in 

Mikkeli on 30th November 1935 and died in 

Helsinki at the age of 80 years on 4th De-

cember 2015. His academic and profession-

al career in the service of the Finnish judi-

ciary, and particularly his research and de-

velopment work in the field of real estate 

law, his advancement of Finnish legal liter-

ature and his service as a judge and a fre-

quently consulted advisor in both the Su-

preme Court and the Supreme Administra-

tive Court, may be regarded as an excep-

tionally extensive and broad-based contri-

bution to Finnish legal culture.

Juhani Wirilander graduated with a first 

degree in law in 1960, gained his licentiate 

in 1968 and completed his doctorate of 

laws in 1979. Having worked as a lawyer for 

some years he decided to pursue a research 

and teaching career in various aspects of 

civil law, such as property, family, inherit-

ance and guardianship legislation, and also 

land and water rights legislation. He was ap-
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pointed docent in real estate law in 1980, 

having held temporary positions of associ-

ate professor or professor in land and wa-

ter rights legislation over the period 1969–

1980. He was full professor of private law 

in 1983–1990.

Juhani Wirilander was highly productive 

as a researcher. His work was grounded in a 

solid theoretical command of his subject 

and a high level of expertise. Eventually it 

was real estate law that became his area of 

specialization, although he also extended 

this to encompass the traditional fields of 

land and water rights and general property 

law. He was especially well suited for this 

work in view of his innate thoroughness as a 

researcher and his lively interest in history, 

since it is impossible to understand modern 

real estate law without a profound knowl-

edge of the history of land ownership and 

the land partitions enacted in earlier times. 

Wirilander acted as an encouraging ex-

ample for new researchers in the field of re-

al estate law, where in addition to the grow-

ing needs of the environmental protection 

sector, research staff with a good back-

ground in environmental usage and man-

agement are constantly in demand. Wirilan-Wirilan-

der published numerous papers and other 

articles, contributed to joint publications 

and wrote three high-quality volumes which 

deserve to be mentioned separately.

This first of these was his doctoral the-

sis Rasitteesta maankäyttömääräyksenä 

(”On servitude as a determinant of land 

use”), which was a major academic achieve-

ment. Apart from demonstrating excellent 

theoretical capabilities, the research also 

called for a sound knowledge and command 

of the rules of servitude and the huge body 

of material available concerning these. Wi-Wi-

rilander made a distinction between servi- made a distinction between servi-

tude as a determinant of land use and the 

traditional legal concept of servitude, and 

in this way he was able to analyse the exten-

sive body of land use rules as a logical 

whole and identify the legal issues that 

were common to different types of servi-

tude, which had not been possible earlier. 

His thesis is still of significance both for le-

gal discussions and in practical interpreta-

tion situations.

In his second major work, Käyttöoikeu-

desta kiinteistöön (”Usufruct of Immovable 

Property”, 1980) Wirilander drew attention 

to certain rights of usufruct that were not 

allowed for under the real estate legislation 

and the rules that had emerged in judicial 

practise to deal with these. The work raised 

a number of important legal questions that 

had not previously been discussed in suffi-

cient depth.

The third work of particular note was 

his Maanvuokraoikeus (”The Law of Tenan-

cy”, 1981), a second printing of which came 

out in 1993. This provides a systematic ac-

count of the content of the tenancy law of 

1966 and accompanying legislation. Valued 

for its clarity and comprehensiveness, it be-

came a seminal work for lawyers operating 

in this field. 

At the beginning of his research career, 

for the period 1965–1981, Wirilander held a 

position of librarian in the library of the 

Faculty of Law, and later he exercised a con-

siderable influence on the documentation 

and accessibility of legal literature as head 

of the library and in the capacity of a mem-

ber of the governing board of the Library of 

the Finnish Parliament and a permanent ad-

visor to the Library of the Supreme Admin-

istrative Court. The work that he put in and 

his extensive expertise were decisive for 

the completion of two major projects: a cat-

alogue of Finnish legal literature Biblio-

graphia iuridica Fennica and his compre-

hensive reference work on Finnish law, 

Ency clopædia iuridica Fennica.
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Wirilander was one of the very few per-

sons in Finland to have served as a judge in 

both of the country’s supreme jurisdic-

tions. Having been an acting justice of the 

Supreme Administrative Court in 1980–

1982, he was appointed to the position of 

justice of the Supreme Court in 1990. He 

held this position until his retirement in 

2000. 

Juhani Wirilander possessed a wide 

range of skills and talents that were in great 

demand, and he acquired innumerable vol-

untary and honorary positions in Finland in 

the course of his life and acted as an expert 

advisor to many boards and committees. He 

also received many medals, prizes and oth-

er forms of recognition for his work. 

His colleagues and pupils will remem-

ber him as a conscientious, cooperative, 

helpful person with a deep sense of justice, 

an inquiring mind and an intensive devo-

tion to duty. His work was always of the 

highest quality, and as a friend he was un-

hurried, reliable and sociable.

Obituary by  
Ritva Juntunen, Leena Kartio and Heikki Mattila




