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Esipuhe
Kirjan päähenkilö, professori Matti Ilmari Niemi on tehnyt mittavan tieteellisen uran juhlakirjan nimen mukaisesti esineoikeuden järjestelmän rakentajana.
Oikeustieteen ja laajemminkin tieteen piirissä tuon rakennustyön tulos on merkittävä. Niemen pystyttämässä ”rakennuksessa” on vankka oikeusﬁlosoﬁnen ja
-teoreettinen pohja, kattoa kannattelevat vahvat varallisuusoikeudellisten kysymysten laintulkinnasta ja systematisoinnista tehdyt seinät. Rakentamismenetelmissä on huomioitu laajasti niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin vaikutteet.
Niemi on väitellyt Lapin yliopistosta oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1996
tutkimuksellaan ”Päämäärien valtakunta – konventionalistinen analyysi lainopillisen tiedon edellytyksistä ja oikeusjärjestelmän perusteista”. Hänen tuotantoonsa kuuluvat myös Maakaaren järjestelmä -kirjat. Tuotteliaana oikeustieteilijänä Niemi on julkaissut kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa lukuisia
kirjoituksia ja artikkeleita. Lisäksi hän on kansainvälisesti hyvin verkostoitunut
tutkija. Niemi on työskennellyt professorina, dekaanina ja muissa yliopistotehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Niemelle on myönnetty tuomioistuinharjoittelun suorittamisen johdosta varatuomarin arvonimi.
Niemi on opettajana pidetty ja arvostettu. Hänen luentonsa ja luentomateriaalinsa onnistuvat jäsentämään haasteellisimmatkin aihealueet helpommin
omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi. Samaa voidaan sanoa hänen kirjallisesta tuotannostaan kuten Maakaaren järjestelmä -sarjan teoksista. Nämä teokset ovat
jo vuosien ajan helpottaneet tuomareiden, asianajajien, pankkilakimiesten ja
monien muiden käytännön oikeudellisten ongelmien kanssa työskentelevien
juristien arkea. Niemi on osuvasti kiteyttänyt useiden ongelmien ytimen: laki
ei anna ohjetta tulkitsijalleen. Hänen säännösten taustoja laajasti selittävään
tuotantoonsa tukeutuva juristi löytää oikean polun laintulkinnan usein vaikeakulkuisessa maastossa. Keskustelut Matin kanssa osoittavat, että hän on tarkasti
perillä myös ajankohtaisista käytännön kysymyksistä.
Nuorekkaan olemuksensa perusteella Matti on taivaltanut muitakin kuin
laintulkinnan vaikeakulkuisia maastoja. Hänet tunnetaan ahkerana kuntoilijana. Talvisin sukset kuuluvat olennaisena osana hänen varusteisiinsa lyhytkesV

Esipuhe

toisillakin matkoilla Lappeenrannasta Joensuuhun. Tuolloin hän valitsee mieluummin Pärnävaaran mäkiset maastot kuin Mehtimäen tasaisemmat ladut.
Toiminnan mies tarvitsee haastetta myös vapaa-aikanaan.
Työtoverina Matti on reilu ja kannustava. Hän on erinomainen antamaan
suoraa ja rakentavaa palautetta sekä perustellun kriittisiä kommentteja. Hänellä
on taito motivoida ja kehittää varsinkin nuorempia juristin ammatin alkutaipaleella olevia työtovereitaan. Myös professorikollegoilla on Matista vain hyvää
sanottavaa. Hänen kanssaan on aina mukavaa tehdä yhteistyötä ja Matin kanssa
käydyt keskustelut ovat poikkeuksetta antoisia, sillä hänellä on laaja yleissivistys
myös juridiikan ulkopuolisista asioista. Matti on professori parhaasta päästä.
Matin monipuolinen asiantuntemus näkyy myös käsillä olevassa juhlakirjassa. Kirjan teemat kattavat laajalti hänelle tärkeät tutkimusaiheet ulottuen aina
rakennuksen perusteista sen nurkkiin ja sopukoihin. Kiitämme toimituskunnan puolesta kaikkia kirjoittajia heidän panoksestaan Matin juhlistamiseksi.
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