
Professori Esko Hoppu in memoriam 
  
Pitkäaikainen merivahingonlaskija, professori Esko 
Hoppu poistui keskuudestamme 13.7.2016 pitkäaikai-
sen sairauden murtamana. Hän oli kuollessaan 81-
vuotias. 
  
Professori Hoppu syntyi Helsingissä 15. tammikuuta 
1935. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingissä Käpylän 
yhteiskoulusta vuonna 1954, valmistui lainopin kan-
didaatiksi 1959 ja lisensiaatiksi 1961 sekä oikeustie-
teen tohtoriksi 1966. Varatuomarin arvon hän sai 
1961. Hoppu työskenteli uransa alussa pari vuotta 
asianajajana, mutta siirtyi sitten käytännössä koko 
lopputyöelämäkseen päätoimiseksi yliopistomieheksi, 
minkä keskeytti oikeastaan vain lyhyt jakso ylimää-
räisenä oikeusneuvoksena 1970-luvun lopussa. 
  
Hoppu oli merikapteenin poika ja omistautuikin aluk-
si merioikeuden tutkimukselle. Hänen vuonna 1965 
julkaisemansa väitöskirja ”Rahdinkuljettajan tavara-
vastuusta” oli toinen kahdesta samana vuonna julkaistusta, merioikeuteen liittyvästä väitöskirjasta, 
jotka olivat lajissaan tiettävästi Suomen ensimmäisiä (toinen oli Zacharias Sundströmin väitöskirja 
”Om normkollision vid fartygssammanstötning”).  Sittemmin Hoppu siirtyi akateemisesti enemmän 
kuivalle maalle, ja hänestä tuli tavanomaisten akateemisten pätkätöiden jälkeen Helsingin yliopiston 
vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori vuonna 1973, ja hän hoitikin tätä työtä päätyö-
nään aina vuonna 1998 tapahtuneeseen eläkkeelle jäämiseensä asti. Hoppu oli tuottelias kirjoittaja. 
  
Merioikeuden asiantuntemus johti Hopun merivahingonlaskijan tehtävään vuonna 1982 Olof Ris-
kan seuraajaksi. Hän hoiti tehtävää aina vuoteen 1997 asti. Apunaan hänellä oli merivahingonlaski-
jan toimistossa, kuten hänen edeltäjällään ja seuraajallaan Hannu Hongalla, rouva Clara Anttila. 
Merioikeuden asiantuntijana ja hyvänä oikeusprosessin tuntijana Hoppu oli tehtävässään paikallaan 
ja käsitteli suuren määrän yhteishaveri- ja korvausselvityksiä, mm. intressiltään huomattavan suuren 
Finn-Baltic-jutun 1990-luvulla. Hoppu kirjoitti tehtävästä pois jäädessään kaksiosaisen kirjoituksen 
Oikeudenkäynnistä merivakuutusasioissa I ja II (Defensor Legis 1/98 ja 2/98). 
  
Esko Hoppu toimi Keskuskauppakamarin välityslautakunnan puheenjohtajana 1990-99. Hän oli itse 
varmasti yksi yleisimmin käytetyistä välimiehistä oman aikansa Suomessa, ehkä Matti Ylöstalon 
ohella.     
  
Itselläni oli ilo työskennellä Esko Hopun alaisuudessa Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitok-
sen hallintotehtävissä ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden assistenttina 1984-85 sekä Keskus-
kauppakamarin välityslautakunnan sihteerinä 1990 - 96, jolloin Hopun johdolla laadittiin pitkään 
voimassa olleet välityslautakunnan säännöt 1993. Esko Hopusta välittyi kuva työteliäästä, hyvin 
organisoidusta juristista, jolle oli tunnusomaista rauhallisuus ja kuiva huumori. Esimiehenä hän oli 
aina korrekti ja oikeudenmukainen.   
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