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Tutkielma käsittelee taloudellisen hyötymisen oikeudenmukaisuutta kuntien lunastuslupaan perustuvissa 
pakkolunastuksissa. Tutkielmassa käytetään oikeusdogmaattista tutkimusmetodia ja se toteutetaan 
perustuslaillisesta näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, onko kuntasektorin lupaperusteisten 
pakkolunastusten avulla saatava taloudellinen hyöty oikeudenmukaista perustuslain kannalta. Taloudellista 
hyötymistä pakkolunastuksissa tarkastellaan tutkien pakkolunastuslainsäädäntöä, yksityisiä maanomistajia 
suojaavaa perustuslakia ja kuntasektorin toimintaa säänteleviä erinäisiä lakeja, kuten hallintolakia. 
Pakkolunastuksesta sääntelevien maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöjen ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetun lain lisäksi tutkielman aineistona hyödynnetään ympäristöoikeudellista 
oikeuskirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä.  
 
Pakkolunastukset ovat olleet julkisuudessa, kun kuntien lunastustarkoituksena on epäilty olevan puhdas 
ansaintatarkoitus maanomistajien kustannuksella. Tämä pakkolunastuksen epäilty käyttö maapoliittisena 
ansaintakeinona on herättänyt epäilystä lunastuslainsäädännön oikeudenmukaisuudesta. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki on muuttunut aikaisemmin pakkolunastuksesta säädelleestä rakennuslaista lisäten kunnallisen 
päätöksenteon roolia maapolitiikassa. Tutkimuksessa havaitaan, että kunnalliselle itsehallinnolle on 
oikeuskäytännössä annettu suurempi arvo kuin esimerkiksi lunastuslaissa säädetylle 
tarkoitussidonnaisuudelle.  
 
Pakkolunastuksesta sääntelevään lunastuslainsäädäntöön sisältyy oikeusturvaan liittyviä ongelmia, joita 
tutkimuksessa käsitellään epävarmuustekijöinä. Epävarmuustekijät, kuten lunastusprosessin 
jakaantuneisuus, todistelun ongelmat ja väärinkäytöstilanteet heikentävät oikeusturvan toteutumista.  
 
Johtopäätöksenä havaitaan, että vaikka lunastuslupaan perustuviin pakkolunastuksiin liittyvän taloudellisen 
hyötymisen oikeudenmukaisuudelle on hankalaa löytää yksiselitteistä vastausta, niin lunastustilanteissa 
vastakkain näyttävät olevan yksilön perusoikeudet ja kuntien maapoliittinen liikkumavara. 
Lunastuslainsäädäntö on monelta osin tulkinnallisesti avoin, minkä takia pakkolunastuksiin liittyvä 
oikeuskäytäntö on kenties aiheen keskeisin oikeuslähde. Taloudellinen hyötyminen lunastuksen ainoana 
perusteena on oikeuskäytännössä kielletty, mutta tämä kielto on ollut käytännössä helppoa kiertää esimerkiksi 
lunastuksen tarkoitukseen liittyvien todisteluongelmien takia. Tutkielmassa esitetään, että 
lunastuslainsäädännön tulisi uudistua ottamaan omaisuudensuoja nykyistä paremmin huomioon esimerkiksi 
korostamalla suhteellisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden vaatimuksia lunastuksessa. 
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1. JOHDANTO 

1.1.Aiheen taustaa 

 
Kuntien tekemät pakkolunastukset ovat olleet jo pitkään esillä julkisuudessa, kun yksityisten 

maanomistajien asema on saanut huomiota. Keskustelua on syntynyt maanomistajien oikeuksista 

sekä julkisen sektorin toiminannan legitimiteetistä. Esillä olleissa tapauksissa on usein 

kyseenalaistettu pakkolunastusten tarpeellisuus ja sitä on koettu käytettävän pelkkänä kuntien 

vaurastumiskeinona. Eduskunnalle onkin yksityisten maanomistajien taholta tullut alaa sääntelevään 

maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, MRL) kohdistuvaa muutospainetta, etenkin kun monet 

viimeaikaiset lunastustapaukset ovat ylittäneet uutiskynnyksen ja tuoneet tapaukset yleisön piiriin. 

Esimerkiksi Tuusulassa kunta on pakkolunastamassa Åvallin suvun 15 hehtaarin maa-alueen1 ja 

Vantaalla kunta käytti pakkolunastusta saattaakseen Saraksen tilan omistukseensa2. Tapaukset ovat 

tunteita herättäviä, sillä alueet ovat olleet sukujen omistuksessa jo pitkään.  

 

Koin edellä mainittujen esimerkkitapausten myötä pakkolunastamisen perustuslaillisuuden ja 

taloudellisuuden tärkeimmiksi aspekteiksi pakkolunastuksen oikeudellisessa tarkastelussa. 

Perustuslainmukaisuutta on merkittävää tarkastella siksi, koska lunastus on olennaisesti omaisuuden 

suojaan puuttumista. Omaisuudensuoja on merkittävä perusoikeus yksityisen oikeusturvan kannalta 

ja koska oikeusvaltion perustaan kuuluu luottamus omistetun omaisuuden säilyvyyteen, on sen 

hallinnan menettämistä syytä tutkia. Pakkolunastuksen perustuslaillinen ulottuvuus luo oikeuksia 

yksityiselle, mutta vaatimuksia julkiselle toiminnalle. Kuntasektorin lunastustoiminnan on oltava 

menettelynä perustuslaillisesti hyväksyttävää ollakseen kokonaisuutena legitiimiä. 

 

Lunastustapauksissa on korostunut taloudellinen puoli, kun usein yksityisten maanomistajien 

näkemys pakkolunastuksen tarkoituksesta eriää kunnan lunastuslupahakemukseen tähdentämistä 

perusteluista. Yksityisten näkemyksenä pakkolunastuksen pääsääntöisestä motiivista on monesti 

pelkkä kunnallistalouden paikkaaminen ja sitä myötä taloudellinen hyötyminen. Tämä on yleinen 

mielipide etenkin niissä tapauksissa, joissa kunnan kanssa on yritetty sopia aluksi maakauppoja 

molemminpuolisella sopimuksella, ja joissa on päädytty hintaerimielisyyksien vuoksi kunnan 

lunastustoimenpiteisiin. Juuri nämä hintaerimielisyydet tekevät pakkolunastuksesta kiistellyn aiheen 

 
1 Iltalehti 2021 
2 Yle 2020  
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eri oikeussubjektien välillä; kysymys koskee pitkälti sitä, mikä on lunastettavan maan 

oikeudenmukainen korvaus. Oikeudenmukainen korvaus sisältää myös poliittisen ulottuvuuden: 

toteutuuko taloudellinen oikeudenmukaisuus voimassa olevalla lainsäädännöllä vai tulisiko sitä 

muuttaa? 

 

Pakkolunastuksissa hintaerimielisyyden ja taloudellisen hyötymisen liittää hyvin yhteen kysymys 

kaavoituksen aiheuttaman arvonnousun saajasta. Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 

lunastuksesta annetun lain (603/1977, LunL) 31 §:n mukaisesti arvonnousu on lähes poikkeuksetta 

katsottu kuuluvan kunnalle, eikä tätä ole siitä syystä otettu huomioon yksityiselle suoritettavassa 

korvauksessa.  Kunnan kaavoittaessa lunastuksen jälkeen raakamaan, se saa pidättää itsellään 

merkittävän arvonnousun. Raakamaalla tarkoitetaan käytännössä maa-aluetta, jolla ei ole voimassa 

olevaa asemakaavaa.  Kaavoitettuna kiinteistöjen arvo on moninkertainen raakamaahan verrattuna, 

sillä kaavoittaminen mahdollistaa muun muassa rakentamisen. Tämä ei ole kuitenkaan täysin 

yksiselitteistä taloudellista etua, sillä kunnalle koituu kustannuksia esimerkiksi kaavoittamisesta ja 

kunnan maapoliittisista velvoitteista, kuten maa-alueiden hankinnasta. Konsepti aiheuttaa joka 

tapauksessa kiistaa maanomistajien ja kunnan välillä, sillä osapuolilla on erilainen käsitys siitä, 

kummalle arvonnousu kuuluu.  

 

1.2.Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 
Tutkimuskysymys on: Onko kuntasektorin lupaperusteisten pakkolunastusten avulla saatava 

taloudellinen hyöty oikeudenmukaista perustuslain kannalta? Tutkimus toteutetaan pääosin 

perustuslaillisesta näkökulmasta, koska tällä on tiivis kytkös pakkolunastuksen oikeusperustaan. 

Tutkimuksella pyrin selvittämään objektiivisesti pakkolunastuksen perustuslaillisuutta ottaen 

huomioon osapuolten, eli yksityisten ja julkisen intressit ja ominaisuudet. Näin ollen tutkimuksessa 

otetaan pakkolunastus huomioon sekä maanomistajien että kuntien näkökulmasta. Tämä saavutetaan 

karkeasti niin, että tutkimuksessa perusteluita haetaan sekä yksityisiä suojaavasta lainsäädännöstä että 

julkisen toimintaa täsmentävästä lainsäädännöstä. Näitä voidaan katsoa olevan esimerkiksi 

perustuslain (1/1999, PL) takaama omaisuudensuoja ja muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaissa 

säädetyt kunnan tehtävät.  

 

Tutkimukseni hyödyntää lainsäädännössä maankäyttö- ja rakennuslakia, lakia kiinteän omaisuuden 

ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, perustuslakia, kuntalakia (410/2015) sekä hallintolakia 

(434/2003). MRL ja LunL säätävät pakkolunastuksesta ja sisältävät näin ollen tutkimuksen kannalta 
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tärkeimmät säädökset. Nämä lait sisältävät lunastuksen perusteet, tarkoitukset ja oikeudelliset 

reunaehdot.  Perustuslaissa säädetään omaisuudensuojasta sekä pakkolunastuksen mahdollisuudesta, 

minkä vuoksi lain hyödyntäminen ja käyttö on perusteltua. Omaisuuden suojaa koskevassa pykälässä 

on lisäksi yksilöity lakivaraus, jota tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan. Kuntalaissa säädetään 

muun muassa kunnan tehtävistä ja vastuista, joita on arvioitava tutkittaessa kunnan roolia 

pakkolunastuksissa. Kuntalaki on tärkeä kunnan toimintaa sääntelevä normisto, joten se on 

huomioitava kuntaan liittyvän tutkimuskysymyksen takia. Hallintolaki säätää hyvän hallinnon 

periaatteet, jotka on oltava mukana pakkolunastuksessakin.  

 

Oikeustapauksissa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa tarkastelen taloudellisen aspektin 

sivuuttamista sekä oikeuden perusteluja. KHO on ratkaissut lukuisia pakkolunastukseen liittyviä 

tapauksia, mutta taloudelliseen hyötyyn se ei joko ole ottanut kantaa, tai sitten se on hylännyt 

kannanottamisen perustellen sen olevan tarpeetonta. Yksityiset maanomistajat ovat usein perustaneet 

valituksensa nimenomaan siihen, että kuntasektori tekee lunastustoiminnallaan bisnestä, joten 

tällaisissa tapauksissa kyseiset oikeuden perustelut tuntuvat mielenkiintoisilta.  

 

Rajaan tutkielman nimenomaisesti yleiseen tarpeeseen liittyvään pakkolunastukseen, sillä se on ollut 

eniten julkisuudessa ja siinä tuntuu olevan eniten oikeudellisia ongelmia perustuslaillisesta ja 

taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi lupaperusteisen lunastuksen jakautuminen kahdeksi eri 

oikeudelliseksi prosessiksi, lunastuslupamenettelyksi ja lunastustoimitukseksi aiheuttaa 

jakautumisensa vuoksi ongelmia yksityisen oikeussuojalle. Kuntasektori on lunastustoiminnassaan 

usein käyttänyt juuri yleisen tarpeen mukaista lunastusta, kun se on suorittanut keskustelua herättäviä 

taloudellista hyötyä tuottavia lunastuksia. Näiden perustelujen myötä suljen tarkastelun ulkopuolelle 

pakkolunastuksen erityisistä syistä, kuten mm. maanpuolustuksellisista ja turvallisuuteen liittyvistä 

syistä. 

 

1.3.Tutkimuksen metodit ja lähdeaineisto 

 
Tutkin aihetta perinteistä oikeusdogmaattista metodia hyödyntäen. Oikeusdogmatiikalla, eli 

lainopilla tarkoitetaan metodia, jossa tutkimusta tehdään voimassa olevaa lainsäädäntöä tutkien. 

Tutkimuskohteena ja erityisen huomion kohteena tutkimuksessa on nimenomaisesti normien luoma 

pitämisen maailma. Metodiin kuuluu myös muiden oikeuslähteiden lainopillinen tarkastelu, kuten 

lainsäätäjän tahdon, eli hallituksen esitysten, oikeuskäytännön, oikeuskirjallisuuden ja mietintöjen 

tutkiminen. Lainopillisessa tutkimuksessa on olennaista muodostaa näiden pohjalta argumentoituja 
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tulkintakannanottoja ja normikannanottoja.  Oikeuslähteitä tutkimalla oikeusdogmaattisella 

tutkimuksella kyetään muodostamaan oikeusjärjestyksestä systematisoitua informaatiota. 3 

 

 Metodin käyttö on perusteltua, koska pakkolunastus on pitkälti lainsäädännön mahdollistamaa 

toimintaa ja säädetty laki sisältää monta merkittävää asiaa tutkimuskysymyksen kannalta. Koska 

tarkoituksena on tutkia laillisuutta, on säädetty laki tärkeintä sen selvittämisessä. Eri oikeuslähteiden 

avulla tutkittavasta tematiikasta on mahdollista muodostaa johdonmukainen kokonaiskuva, joka 

näyttää pakkolunastuksen oikeudellisesti ymmärrettävänä prosessina.  

 

Tutkimuksessa on syytä tutkia oikeuskäytäntöä, sillä lunastuslainsäädännön harkinnanvaraisuuden 

vuoksi tapaoikeus on muovannut laintulkintaa tiettyyn suuntaan. Etenkin korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaisut ja niiden perustelut ovat keskeisiä tuomioistuinten tulkintaa pohdittaessa. 

Tuomioistuimen tuottamat kausaaliketjut sekä johtopäätökset avaavat tarkemmin toimeenpanovallan 

johtopäätöksiä lunastuslain tulkinnassa ja erityisesti lunastusedellytysten täyttymisessä. 

Tuomioistuinten perustelut sisältävät maapolitiikkaan liittyvää tulkintaa ja auttavat näin ollen 

ymmärtämään lunastukseen liittyviä mahdollisia oikeudellisia epäselvyyksiä. Lunastukseen sisältyvä 

tulkinnallinen harkinnanvaraisuus muodostaa oikeuskäytännöstä hyvin tärkeän osa-alueen 

oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa.  

 

Tutkimuksessa tullaan esittämään näkökulmia ja tulkintoja pakkolunastukseen liittyviin 

oikeudellisiin ongelmiin. Näiltä osin tutkimuksella otetaan osaa taloudelliseen hyötymiseen liittyvään 

poliittiseen pohdintaan, jossa vaakakupeissa ovat yksityisten ja julkisten oikeudet. Näkökulmat 

esitetään säännönmukaisesti kappaleiden lopuksi ja ne yritetään sitoa kyseisen kappaleen pääjakson 

tematiikkaan. Tulkintoja esitetään pitkin tutkimusta, jotta normit sekä niiden yhteydet näyttäytyisivät 

mahdollisimman normatiivisena järjestyksenä.  

 

Lähdeaineistona tutkimuksessa käytetään säädetyn lain lisäksi pitkälti ympäristöoikeutta koskevaa 

oikeuskirjallisuutta sekä aihetta tukevia artikkeleita. Näissä lähteissä on tulkintaa voimassa olevasta 

oikeudesta, joten niiden pohjalta aihetta on hyvä systematisoida. Koska aihe on hyvinkin eritelty ja 

lähinnä Suomen kansallista lainsäädäntöä koskeva, koostuu myös lähdemateriaali lähes puhtaasti 

suomenkielisistä lähteistä. Tämän vuoksi lainatusta tulkinnasta jää puuttumaan tietty tieteellinen 

 
3 Hirvonen 2011, s. 21-26 



5 
 

moniäänisyys, jota tutkimuksessa yritetään paikata käsittelemällä aihetta mahdollisimman monesta 

näkökulmasta ja objektiivisuuteen pyrkien.  

 

1.4.Tutkimuksen rakenne 

 

Koska tutkimuskysymyksenä ja siten tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yleisen tarpeen mukaisen 

pakkolunastuksen oikeudenmukaisuutta niiltä osin, kuin siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia, on 

tutkimuksen rakenteen tuettava tätä lähestymistapaa.  Aiheen esitysjärjestyksen ja siten myös 

tutkielman yläkäsitteiden asettelun tulee olla johdonmukaista. Edellä mainitun tärkeyden vuoksi 

tutkielmassa tullaan lähtemään liikkeelle pakkolunastuksen perusteista edeten kohti siihen liittyviä 

yksityiskohtia. Niin kuin luvuissa pyritään lähtemään liikkeelle niin sanotusti yleisestä ja jatkamaan 

käsittelyä yksityiskohtaisempiin näkökulmiin, tullaan lukujen kanssa toimimaan samoin. 

Tutkimuksessa sisällys saatetaan muotoon, jossa tiivistäen ensimmäinen luku koskee lunastuksen 

yleistä osaa ja viimeinen poikkeuksia.  

 

Tutkielmassa käsitellään pakkolunastukseen liittyvää oikeusperustaa ja tuodaan ilmi 

pakkolunastuksien taloudelliseen hyötymiseen liittyviä mahdollisia epäkohtia. Tämän vuoksi 

tutkimus alkaa pakkolunastuksen selittävällä osuudella, jolla lunastusta käsitellään lainopillisesti 

ottaen huomioon tutkimuksen näkökulmat perustuslaillisuudesta ja taloudellisuudesta. 

Pakkolunastuksen oikeudellisen johdattelun jälkeen huomio kiinnitetään kysymykseen täydestä 

korvauksesta. Täyden korvauksen käsittelyn jälkeen tutkimus jatkuu kunnan maapolitiikan 

selvittämisellä ja tutkimalla sen linkittymistä pakkolunastukseen. Tässä pohdin kaavoittamisessa 

syntyviä transaktiokustannuksia, sekä käyn hieman lävitse kaavoituksen tematiikkaa arvonnousun 

näkökulmasta.  Viimeinen käsittelykappale koskee oikeussuojaa nykyisen lainsäädännön mukaisessa 

pakkolunastuksessa sekä taloudelliseen hyötymiseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Kyseisessä 

kappaleessa käydään läpi muun muassa muutoksenhakua, todisteluongelmia sekä 

väärinkäyttötilanteita. Lopuksi tutkimuksessa esitellään tärkeimmät havainnot ja päätelmät.  
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2. PAKKOLUNASTUS YLEISENÄ PERIAATTEENA 

2.1.Yleistä 

 

Pakkolunastamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä laissa kiinteän omaisuuden ja 

erityisten oikeuksien lunastuksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 13 luku määrittää raa’at suuntaviivat 

lunastukselle ja lunastuslailla puolestaan säädetään lunastuksesta yksityiskohtaisemmin. 

Lupaperusteisesta pakkolunastamisesta säädetään MRL 99 §:ssä. Pakkolunastaminen on Suomessa 

nimensä mukaisesti keino, jolla julkinen sektori voi saattaa haltuunsa tietyn tarvitsemansa kiinteän 

omaisuuden pakkomenettelyllä. Lunastaminen merkitsee yksinkertaistaen varallisuusoikeuden 

siirtämistä luovuttajalta lunastajalle.4 Julkinen valta voi menettelyllä lunastaa omaisuuserän 

tarpeeseensa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa ja sen ulkopuolella hakemalla lunastuslain 

mukaisesti lupaa asianomaiselta ministeriöltä, joka on MRL 17 §:n 4 momentin mukaisesti 

ympäristöministeriö.5 Ministeriö arvioi hakemuksen tapauskohtaisesti ja joko hyväksyy tai hylkää 

sen, minkä jälkeen ilmoittaa lunastuksesta maanmittauslaitokselle. 

 

Lunastusluvanvaraisessa lunastuksessa on kyse kahdesta erillisestä toimituksesta: 

lunastuslupamenettelystä ja lunastustoimituksesta. Ensimmäisessä on kyse lunastuksen käytön 

hyväksynnän hankkimisesta hallinnollisella menettelyllä. Lunastuslupa hankitaan hakemalla sitä 

MRL 99 § 2 momentin mukaisesti asianomaiselta ministeriöltä, eli yleensä ympäristöministeriöltä. 

Ympäristöministeriö joko hylkää hakemuksen perusteettomana tai myöntää luvan katsoessaan 

yleisen tarpeen täyttyneen. Lunastuslupaa ei tarvitse kuitenkaan hankkia, jos lunastusperusteena on 

jokin muu kuin yleinen tarve.  

 

Lunastustoimituksessa maanmittauslaitos toimeenpanee lunastuksen. Tämän kiinteistötoimituksen 

suorittaa maanmittausinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Toimitusmenettelyssä mm. vahvistetaan 

lunastuksen kohde, osoitetaan se kartalla sekä laaditaan omaisuudesta selitelmä.6 Maanmittauslaitos 

määrittää tämän yhteydessä yksityiselle maanomistajalle suoritettavan korvauksen hinnan. 

Lunastuslaissa säädetään korvauksen perusteista, joiden mukaan kohteenkorvaus lunastettavasta 

omaisuudesta on sen käypä arvo, joka tarkoittaa tässä tapauksessa vapailla markkinoilla kyseisellä 

hetkellä todennäköisesti vallitsevaa hintaa.  

 

 
4 Ekroos ym. 2013, II luku 4 
5 Haapanala ym. s. 681 
6 Kuusiniemi - Peltomaa 2000, s. 64 
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Kuntasektorin käyttäessä pakkolunastusta on kyse lainopillisesti tilanteesta, jossa perustuslain 15 § 

toisen momentin lakivaraus oikeuttaa perustuslaista poikkeamisen, maankäyttö- ja rakennuslain 99 § 

antaa raamit lupaperusteisuudelle sekä lunastuslain 4 § oikeuttaa yleisen tarpeen mukaisen 

lunastuksen. Yleisen tarpeen mukainen pakkolunastus tapahtuu karkeasti näiden lakien sääntelemänä. 

On otettava huomioon, ettei lunastus ole toimenpiteenä näin yksinkertainen. Käytännössä 

lupaperusteinen lunastusprosessi vaatii selvittelyä, kuten yleisen tarpeen vaatimuksen olemassaolon.  

 

2.2.Yleinen tarve 

 

Koska kuntasektori voi perustella kiinteistön tai maa-alueen pakkolunastusta yleiseen tarpeeseen 

vedoten, on syytä määritellä mitä yleisellä tarpeella tarkalleen ottaen tarkoitetaan. On selvää, että sen 

on täytyttävä, jotta sitä voidaan käyttää perusteena lunastuksessa. Sen täyttyminen on sen sijaan 

hankalampaa määrittää, sillä se ei ole johdettavissa kirjoitetusta oikeudesta ja yleiseen tarpeeseen ei 

ole nykyisellään olemassa yksiselitteistä tulkintaohjetta, joka olisi hyödynnettävissä kaikkiin 

tilanteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuinten on arvioitava jokaista tapausta erikseen, ellei 

sitten vastaavasta tapauksesta ole olemassa KHO:n tulkintaa.   

 

Yleisen tarpeen vaatimus mainitaan suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 13 luvun 100 §:ssä sekä 

lunastuslain 4 §:ssä. Käytännössä yleinen tarve tarkoittaa sitä, että siihen pohjautuvaan lunastukseen 

on oltava jokin yleisen hyötyyn rinnastettava peruste. Yleinen tarve on itsessään hyvin 

harkinnanvarainen ja sen konkretisointi onkin eräs ympäristöoikeudellisen keskustelun kestoteema.7 

Maankäyttö- ja rakennuslain 99 § 1 momentissa on määritetty seikkaperäisemmin erilaisia sen 

täyttäviä lunastusperusteita. Näitä ovat eriteltyinä yhdyskuntarakentaminen, siihen liittyvät järjestelyt 

tai muu kunnan suunnitelmallinen kehittäminen. Oikeuskäytännössä on linjattu mm. päätöksellä 

KHO 2009:92 maankäyttö- ja rakennuslain osoittavan perusteet lupaperusteiselle lunastamiselle.  

 

Käsitteellisesti yleisessä tarpeessa on kyse yleisen edun toteutumisesta. Yleinen tarve lähestyy 

yhteiskunnallista välttämättömyyttä, mutta ei vaadi sen täyttymistä.8 Yleisen tarpeen vaatimukselle 

ei ole olemassa yleisesti pätevää tulkintaa, vaan tulkinta on ratkaistava tapauskohtaisesti. 

Pakkolunastamiseen liittyvä harkinnanvaraisuus sysää tulkinnanvastuun asianomaiselle ministeriölle 

ja mahdollisesti valitustilanteissa tuomioistuimelle. Lain esitöissä ei ole mainintaa yleisen tarpeen 

tulkintaohjeista, joten opasteet on haettava oikeustieteellisen tavan mukaisesti oikeuskäytännöstä. 

 
7 Kumpula 2012, s. 188 
8 Ekroos ym. 2005, II luku 4  
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Tarpeen vaatimuksella viitataan välttämättömän asian tai epäkohdan hoitamiseen, mitä ei voisi 

muulla tapaa järjestää.9 Olennaisin osa tarpeen täyttymisessä lienee siten tapauskohtainen perustelu, 

johon lunastuslupaa hakeva yrittää parhaansa mukaan vakuuttaa vaatimuksen tapauskohtaisen 

täyttymisen.  

 

Lunastuslain 4.1 §:n sisältämä lauseke ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuuden; se kieltää 

lunastamisen toimeenpanemisen, jos tarkoitus on saavutettavissa jollain muulla keinolla. Näin ollen 

yleisen tarpeen vaatimus koskee edellytysten lisäksi lunastuksen ulottuvuutta.10 Merkitystä annetaan 

lisäksi suhteellisuusvaatimukselle; yksityiselle koituvan haitan on oltava suhteessa pienempi kuin 

yleiselle edulle saavutettava hyöty. Näiden periaatteiden noudattamisesta päättää nykyisellään 

lunastusluvan myöntävä taho, eli ympäristöministeriö. Jos se päätyy puoltamaan lunastusta ja 

myöntämään luvan, niin silloin sen on täytynyt katsoa lunastuksen olleen tarkoituksenmukaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden mukainen.  

 

Lunastuslain 4.2 § sisältää yksityisoikeudelliselle lunastavalle yhteisölle vaatimuksena näytön siitä, 

että ”—lunastettava omaisuus tullaan käyttämään aiottuun tarkoitukseen”. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lunastuksen käytölle vaaditaan momentissa peruste, joka on myös toteutettava. Lunastavan 

yksityisoikeudellisen yhteisön on lain mukaan täytettävä säännönmukaisesti lunastuksella se yleinen 

tarve, mitä varten prosessia lähdettiin käyttämään. Vastaavaa vaatimusta ei ole kuitenkaan asetettu 

julkiselle yhteisölle, joten lunastuslaki ei aseta kunnille näin ollen näyttövelvollisuuksia 

lunastuslupahakemuksessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamisessa. 

 

 Yleisen tarpeen mukaisuus on eräs lupaperusteisen pakkolunastuksen mahdollistaja sekä peruste, 

jolla voidaan oikeuttaa pakkotoimenpiteiden käyttö. Jotta Suomen perustuslain (731/1999) 15 §:n 

määrittämä omaisuuden suoja toteutuu, on lunastettavan omaisuuden tultava yleiseen tarpeeseen. 

Pykälän lakivaraus sallii vain yleisen tarpeen mukaisen lunastamisen. Mikäli lunastettavaa maata ei 

kuitenkaan lunastuksen jälkeen käytetä lunastuslupahakemuksessa yksilöidyn yhteiskunnallisen 

tarpeen täyttämiseen, on pykälän mainitseman yleisen tarpeen vaatimuksen täyttäminen ristiriitaista. 

Mitään aikavelvoitetta lunastuksen tarkoituksen täyttämiselle ei nykyisessä lunastuslainsäädännössä 

ole.  

 

 
9 Kuusiniemi; Peltoniemi 2000, s. 108 
10 Hollo, s.159 
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3. LUNASTUKSEN KORVAUKSESTA 

3.1. Perusoikeudesta poikkeaminen 

 
Jotta lunastus tapahtuisi laillisesti, on sen täytettävä perustuslain 15 §:n lunastuksen tunnusmerkistön 

täyden korvauksen vaatimus. Yksityisen on saatava lunastuksesta säännönmukainen korvaus sekä 

omaisuudestaan että mahdollisesta haitasta aiheutuvista kustannuksista. Säännönmukaisena 

korvauksena on yleisesti pidetty sitä hintaa, mikä vallitsisi vapailla markkinoilla. Koska vaatimus on 

kirjattu perustuslakiin, on sen täyttyminen ehdotonta. Omaisuudensuojan keskeisenä tehtävänä on 

ylläpitää ja suojata luonnollisten henkilöiden luottamusta taloudellisissa asioissa.11 Kansalaisilla on 

oltava luottamus siihen, että heidän yksityisomistuksensa on pysyvää. Tämän vuoksi 

omaisuudensuojan säätämisellä lainsäätäjä on pyrkinyt vakiinnuttamaan luottamuksen 

varallisuusoikeuteen. Oikeudenmukaisuutta arvioitaessa on syytä tarkastella 

perustuslakipositiivisesti korvauksen määräytymistä ja sen perusteluja.   

 

Pakkolunastuksella julkinen valta kajoaa perustuslaissa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1. artiklassa säädettyyn omaisuuden suojaan. Perusoikeutena 

omaisuuden suoja nauttii Suomessa yhteiskunnallista ja poliittista merkitystä, sillä perusoikeuksista 

poikkeaminen on yleisesti oikeusvaltion arvojen vastaista. Perustuslaista poikkeaminen on 

poikkeustilan ulkopuolella lähtökohtaisesti mahdollista vain lailla. Kuitenkin PL 15 §:n 2 momentin 

kvalifioitu lakivaraus mahdollistaa poikkeamisen yleiseen tarpeeseen pakkolunastamisesta täyttä 

korvausta vastaan. Perustuslain esitöissä kerrotaan, että tämä pakkolunastuslauseke sitoo 

pakkolunastuksen lailla säätämiseen, yleisen tarpeen ja täyden korvauksen vaatimuksiin. 12  

 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä13 on määritetty tulkintaohjeisto, jossa on vaatimukset mm. 

rajoitusperusteen hyväksyttävyydestä, suhteellisuudesta ja oikeusturvasta lakia rajoittaessa.14 

Mietinnöstä voidaan johtaa perusoikeuksien yleiset rajoitusperusteet. Perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten täyttyminen on huolehdittava silloinkin, kun perusoikeussäännökseen sisältyy 

kvalifioitu lakivaraus.15 Näin ollen kunnan rajoittaessa omaisuuden suojan alaa pakkolunastuksella, 

toiminnan tulisi olla yleisten rajoitusperusteiden mukaan hyväksyttävää. Tämä luo vaatimukset 

painavasta yhteiskunnallisesta tarpeesta, välttämättömyydestä tavoitteen saavuttamiseksi, 

 
11 Korte 2015, s. 3 
12 HE 1/1998 vp, s. 79-80 
13 PeVM 25/1994 vp, s. 4-5 
14 Saraviita s. 228 
15 Hallberg ym. 2011, s. 168 
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oikeasuhtaisuudesta omaisuuden suojan turvaamassa oikeushyvässä ja rajoituksen taustalla olevasta 

yhteiskunnallisen intressin painoarvosta.16 

 

Mietinnössä korostetaan suhteellisuusperiaatteen mukaista toimintaa aina kun lunastusta sovelletaan. 

Esimerkiksi Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on oikeuskäytännössään ottanut kantaa yleisen 

edun ja perusoikeuksien vaatimusten välille toteamalla näiden tasapainoa rikottavan, jos yksilölle 

koituu suhteeton rasitus perusoikeuden rajoittamisesta. Omaisuuden riistäminen on EIT:n mukaan 

kohtuutonta riistämistä, mikäli siitä saatava korvaus ei ole perustellussa suhteessa omaisuuden 

arvoon.17  

 

3.2.Täysi korvaus 

 
Täyden korvauksen toteutuminen on tärkeää, jotta lunastus voisi olla laillisesti hyväksyttävissä. Se 

on kirjattu perustuslain 15§:n, maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n sekä lunastuslain 30 §:n, joten sen 

oikeudellinen merkitys pakkolunastuksessa on tärkeä. Pakkolunastus on lähtökohtaisesti 

toimenpiteenä yksityisomistajalle kielteinen tapahtuma, sillä hän menettää täydellisesti oikeuden 

disponoida omaisuudestaan julkiselle toimijalle. Tähän oikeuden menettämiseen kuuluu vielä se, että 

omistajalla ei itsellään ole sananvaltaa tapahtuvaan toimintaan, ellei hän nosta tästä kannetta hallinto-

oikeuteen. Omaisuuden arvoa vastaava rahallinen korvaus on näin ollen paitsi oikeudenmukainen, 

myös perustuslain 15.2 §:ssä ja lunastuslain 30.1 §:ssä säädetty vaatimus. Täyden korvauksen 

vaatimuksen katsotaan perustuslain näkökulmasta täyttyvän, kun lunastuskorvauksen perusteisiin ja 

määräämiseen sovelletaan lunastuslakia.18 Täyden korvauksen voidaan katsoa olevan legaali silloin, 

kun hinta on muodostettu markkinahinta ja yksityiselle aiheutunut haitta huomioon ottaen.  

 

Maanomistajan omistamalle raakamaalle on kysyntää yleensä vain kunnalla. Raakamaa-alueelta 

puuttuu kaavoitus, joka mahdollistaa rakentamisen. Jos aluetta ei ole kaavoitettu, sitä ei voi hyödyntää 

rakentamistoimintaan. Tämä näkyy tietenkin alueen markkina-arvossa. Kaavoitetulle alueelle on 

paljon enemmän kysyntää ja normaalien markkinoiden lakien vallitessa kysyntä tarkoittaa 

omistuksen suurempaa arvoa. Kaavoittamaton alue saa rakentamisoikeuden kunnan toiminnan 

tuloksena; kun kunta kaavoittaa alueen, niin rakentaminen on mahdollista. Ilman kaavoitusta 

raakamaa-alueen todennäköisesti ainoa tarkoitus on olla omistajansa omaisuutta.  

 
16 Viljanen 2001, s. 37-38 
17 Ekroos - Majamaa 2018, s. 556 
18 Hallberg ym. 1999, s. 51 
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Lunastuksessa korvauksen määrittää Maanmittauslaitos. Se määrittää kohteenkorvauksen 

lunastuksen toisessa vaiheessa, eli lunastustoimituksessa. Maanmittauslaitoksen nettisivuilla19 on 

seuraavat ohjeet korvauksista: 

Lunastustoimikunta päättää korvauksista. Voit saada korvauksia lunastuksen vuoksi aiheutu-

vista taloudellisista menetyksistä. Lunastettavasta omaisuudesta määrätään korvaukset. Sen li-

säksi voit hakea korvausta esimerkiksi haitoista ja vahingoista, muuttokustannuksista tai elin-

keinon keskeytymisestä. Lunastuskorvauksen lisäksi voit myös saada korvausta edunvalvonta-

kustannuksista, kuten toimituskokouksiin osallistumisesta tai asiamiehen palkkioista. Lunastaja 

maksaa korvaukset kolmen kuukauden kuluessa toimituksen loppukokouksesta. 

 

Yksityisen on mahdollista hakea lunastuksesta korvauksia pysyvistä omaisuuden vahingoista sekä 

keskeytyksistä liikkumisessa tai ammatillisessa toiminnassa.20 Nämä korvaukset voidaan ajatella 

olevan ylimääräisiä korvauksia säännönmukaisen kohteenkorvauksen päälle; ne eivät tule ikään kuin 

kaupan päälle. Mahdollisista korvauksista säädetään lunastuslain 29-39 §:ssä. Maanomistajan on 

ylimääräiset korvaukset saadakseen pystyttävä näyttämään toteen, että haitta on aiheutunut 

lunastuksesta.  

 

Maanomistajat eivät ole julkisuudessa olevissa tapauksissa pitäneet raakamaan arvoa 

oikeudenmukaisena täytenä korvauksena, koska he ovat epäilleet kunnan kaavoittavan alueen 

lunastuksen jälkeen. He ovat halunneet osan kaavoituksen tuomasta arvonnoususta itselleen, eli 

halunneet kaavoitusaikeiden näkyvän raakamaa-alueen neliöhinnoissa. Tähän on pyritty muun 

muassa pyrkimällä laatimaan sopimus maakaupoista ja neuvottelemaan kunnan kanssa hinnasta. 

Kunnan intressissä ei vain usein ole ollut asiasta sopiminen, koska mahdollisuutena on maan 

edullisemmin saaminen lunastamalla. Tämä on esitetty muun muassa kuntien etujärjestön, Suomen 

kuntaliiton nettisivuilla olleessa maapoliittisessa ohjeessa, jossa on kannustettu käyttämään lunastusta 

talouden paikkaajana. Tässä yhteydessä esiin on tullut maasta yksityiselle saatavaan korvaukseen 

negatiivisesti vaikuttava arvonleikkaus, joka taas kunnan kannalta on hyvä asia.  

 

3.3. Arvonleikkaussäännös  

 

 
19 Maanmittauslaitos, kohta Hae korvauksia. 
20 Kokko - Palmgren 2019, s. 247 
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Perustuslakiin säädetty täyden korvauksen vaatimus ei vielä vastaa siihen, pitäisikö maanomistajalle 

kuulua korvaus kaavoituksesta aiheutuvasta hinnannoususta. Korvaus säädetään maan 

markkinahinnan mukaan, mikä ei ota huomioon kaavoituksen lisäarvoa. Tätä tukemassa on myös 

lunastuslain 31.2 §, jossa säädetään lisäarvon pidättämisestä lunastavalle taholle, mikäli tämä lisäarvo 

johtuu asemakaavan laatimis- tai muuttamispäätöksestä. Esimerkiksi Korkeimman oikeuden 

ratkaisussa 1993:66, jossa oli kyse kunnan yhdyskuntarakentamistarkoituksessa toteutettavasta 

lunastuksesta alueella, jolle kunnanvaltuusto oli päättänyt laatia asemakaavan, oikeus ilmaisi 

kyseisen asemakaavasta johtuvan arvonnousun kuuluvan kunnalle 31.2 §:n mukaisesti.  

 

Kyseisen 31.2 §:n mukaisella arvonleikkaussäännökseksi kutsutulla lausekkeella 

asemakaavoittamattomalle maalle koituu korvattaessa käytännössä raakamaan arvo. Laissa määrätty 

täysi korvaus määräytyy siten pienimmäksi mahdolliseksi, koska raakamaa on käyvältä arvoltaan 

edullista. Jos esimerkiksi tuleva, suunniteltu asemakaavoitus otettaisiin huomioon lunastettavan maa-

alueen hinnassa, olisi hinta aivan toisenlainen. Kaavoitus ei itsessään tuota maa-alueelle lisäarvoa, 

mutta sen mahdollistama rakentaminen ja lisääntynyt kysyntä luovat arvonnousun.21 Syntyvä 

kaavoituksen tuottama taloudellinen hyöty päätyy arvonleikkaussäännön myötä kunnan hyväksi.  

 

Esitän mielestäni merkittävänä kysymyksenä seuraavan: onko täysi korvaus sanamuotonsa 

mukaisesti täysi, jos se ei kata kaavoituksen luomaa arvonnousua? Tähän kysymykseen vaikuttaisi 

vastaavan myöntävästi ainakin lunastuslakia uudistusta ajavan työryhmän mietintö, jonka mukaan 

lunastusta koskevaa arvonleikkausta koskevat säännökset esitetään kumottavaksi, koska ”—

perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen, sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen ja 

maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta nykyistä oikeustilaa ei voida pitää 

tyydyttävänä”. 22  

 

Perustuslain omaisuuden suojan turvaamiseksi lunastuksessa täyden korvauksen on toteuduttava, 

jotta tätä voisi pitää perustuslain mukaisena. Lunastuslain uudistamista varten perustettu työryhmä 

on mietinnössään ottanut esille arviontiin sisältyvän virhemarginaalin, joka voi lunastettavan kohteen 

mukaan olla 10 %:sta aina 50 %:iin.23 Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että arviointiin 

kokonaiskorvauksen summasta sisältyy mahdollisesti huomattavaa virhettä. Näissä tapauksissa 

lunastuksesta aiheutuu taloudellista rasitetta yksityisen kannettavaksi, mikä ei ole ideaalia. 

 
21 Häkkänen 2016 s. 52 
22 Oikeusministeriö 2019, s. 12 
23 Oikeusministeriö 2019, s. 12 
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Lainsäädännöllä tulisi pystyä minimoimaan mielivaltaisuudet korvauksen määrittämisessä ja 

mahdollistaa niiden toteutumisen tasaisuus. Perustuslain vaatima täysi korvaus ei tunnu toteutuvan, 

mikäli mahdollisuutena on jopa 50 % heitto oikeanmukaisen korvauksen määrittämisessä. Täyden 

korvauksen tulisi olla oikean suuruinen. Jos taas perustuslain vaatimus täydestä korvauksesta ei 

toteudu, ei tässä tapauksessa lunastukselle voida katsoa olevan laillista perustetta.  
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4. KUNNAN MAAPOLITIIKKA JA ITSEHALLINTO 

4.1.Yleistä 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on monesti ollut lainsäätäjän mietittävänä, minkä takia sääntelyn 

valmistuminen lopulliseen muotoonsa tuntuu olevan hyvinkin pitkäaikainen prosessi. Hallituksen 

esityksessä haluttiin muuttaa aiemmin ollutta rakennuslakia niiltä osin kuin sitä pidettiin 

vanhentuneena.24 Perusteluiden mukaan kunnilla ei ollut tarpeeksi mahdollisuuksia saada 

yhteiskunnalle hyötyä lunastuksen jälkeisestä arvonnoususta ja että lunastustoiminnan vaikeus oli 

nostanut kuntien kustannuksia vapaaehtoisissa maakaupoissa. Lainsäädäntöuudistuksella haluttiin 

mahdollistaa aikaisempaa tehokkaampi maapolitiikan harjoittaminen. Kyseinen lakiuudistus kaatui, 

mutta perusteluista käy hyvin ilmi silloisen lainsäätäjän tahto. Tämä tahto säilyttää arvonnousu 

lunastajataholle tuli lopulta säädetyksi maankäyttö- ja rakennuslakiin.  

 

Rakennuslaissa (378/1958) oli sääntelyä, jota pidettiin sekavana, joten maankäyttö- ja rakennuslain 

esitöissä ilmaistiin uudistetusta laista haluttavan selkeämpi. Selkeyden halu johti osaltaan 

mielenkiintoiseen deregulaatioon siinä mielessä, että lunastukseen liittyviä lausekkeita haluttiin 

muuttaa. Hallituksen esitöissä lunastusluvan saamisen edellytyksiä ehdotettiin ”sanallisesti 

pelkistettäväksi” ja näin ollen yleisen tarpeen vaatimuksesta tehtiin merkittävä tekijä lunastuslupaan 

perustuvassa pakkolunastusmenettelyssä.25 Muun muassa rakennuslain 53.1 §:n sisältänyt 

varastointikielto oli estänyt aiemmin pakkolunastuksen ikään kuin tulevaisuutta ajatellen varastoon. 

Aikaisemmin kuntien piti kohtuullisen ajan kuluessa osoittaa lunastamansa maa siihen käyttöön, mitä 

varten se oli hankittu. Lakiuudistuksessa lunastusmahdollisuuksia laajennettiin; nyt oli mahdollista 

lunastaa kaavoittamatontakin aluetta ilman vaatimusta maa-alueen hyödyntämisestä kohtuullisessa 

ajassa. 

 

Kuntien on maankäyttö- ja rakennuslain 20.1 § mukaisesti huolehdittava alueidensa käytön 

suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta, sekä maapolitiikan harjoittamisesta 

alueellaan. Saman lain 5 § mukaan ’’--maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen 

toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien 

kehittämiselle”. Maapolitiikka käsittää lähtökohtaisesti alueiden hankinnan, luovutuksen hinnan ja 

omistus- sekä hallintasuhteiden toimenpiteet.26 Kuntien tehtävänä on hoitaa maapolitiikkaa alueellaan 

 
24 HE 179/1975 II vp, s. 1 
25 HE 101/1998 vp, s. 91 
26 Virtanen 2000, s. 7 
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ja suorittaa siihen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan riittävä tonttitarjonta, 

yhdyskuntarakenteen kehittyminen ja yhdyskuntarakentamisen talouden säilyminen vakaalla 

pohjalla. Aktiivisella maapolitiikalla kunnat pystyvät parantamaan kilpailukompetenssiaan muihin 

kuntiin nähden ja vaikuttamaan kuntatalouden tasapainoon.27 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain säätämisellä vahvistettiin kunnan päätöksenteon roolia käytännön 

maapolitiikan hoitamisessa. Rakennuslain aikaan kaavoja saatettiin alistaa valtion hyväksyttäviksi, 

mutta nykyisellään kuntatason kaavat kuuluvat kokonaisuudessaan kuntatason piiriin.28 Kunnilla on 

käytössään maankäyttö- ja rakennuslain takaama monopoli kaavoituksessa, eli kunnat vastaavat 

yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimisista alueilleen. Lakiin tuli lisäyksiä, joilla haluttiin 

hallituksen esityksen mukaan edistää aktiivista kuntien maapolitiikkaa. Esimerkkinä näistä lisäyksistä 

ovat maapolitiikkaa koskeva 20 § ja maapolitiikan selittävä 5 a §.29 Maankäyttö- ja rakennuslaki takaa 

kuntien maapolitiikan hyvin vapaan toteutumisen verrattuna aiemmin vallinneeseen valtion toimesta 

tehtyyn valvontaan.  

 

Kuntasektorin taloudellista järjestämistä sääntelee kuntalaki, jonka tarkoitukseksi mainitaan heti lain 

ensimmäisessä pykälässä edellytyksien luominen kunnan asukkaiden itsehallinnolle sekä 

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksille. Koska maapolitiikka on lainsäädännössä pitkälti säilytetty 

kunnille, on syytä huomioida kunnallisen itsehallinnon merkitys lunastuksissa. Perustuslain 121 §:ssä 

säädetään kunnallisesta ja muusta alueellisesta itsehallinnosta. Kyseisen lain mukaan ”Suomi 

jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon”. Itsehallinnon 

käsitteenä määrittää hyvin perustuslain esitöiden kuvaus, jonka mukaan kunnallinen itsehallinto 

merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta.30 Todellinen 

itsehallinto tarkoittaa tietenkin myös sitä, että riippuvaisuus ulkopuolisista subjekteista on minimoitu 

ja julkista vallankäyttöä ei ole esimerkiksi lainsäädännöllisesti jaettu muiden instituutioiden kesken 

käytettäväksi. Maapolitiikan harjoittamisessa edellä mainittu tarkoittaa kunnan mahdollisuutta 

toteuttaa maapolitiikkaa parhaaksi katsomallaan tavalla ilman muiden osapuolten väliintuloa sen eri 

vaiheissa.  

 

 
27 Rintamäki 2007, s. 27 
28 Hovila 2010, s. 21 
29 Haapanala ym. 2020 s. 126 
30 HE 1/1998 vp, s. 60 
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Kunnan itsehallintoon liittyvässä tapauksessa KHO 2006:84 oli kyse MRL 99 §:n 3 momenttiin 

perustuvasta lunastamisesta yleiskaavan perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi perusteluissaan, 

ettei uudella lainsäädännöllä ollut tarkoitus rajoittaa kuntien maapoliittisia valintamahdollisuuksia. 

Sillä ei ollut oikeuden mukaan merkitystä, ettei kaupunki ollut riittävästi selvittänyt muita 

kaavoituksen toteuttamista koskevia toimia kuten maankäyttösopimuksen tekemistä. Näin perustellen 

oikeus katsoi MRL 20.1 §:n sääntelemän kunnan oikeuden harjoittaa maapolitiikkaa alueellaan 

olevan LunL 4.1 §:n toisen virkkeen sisältämää tarkoitussidonnaisuutta tärkeämpi.  

 

Koska korkein hallinto-oikeus on perusteluissaan käyttänyt maapolitiikkaan liittyvää itsehallintoa 

lunastusprosessin oikeuttajana tapauksissa, joissa lunastuksen tarkoitus on kyseenalaistettu, on syytä 

huomioida perusteluihin yleensä liitetty pykälä. Tämä maankäyttö- ja rakennuslain 5 a § käsittelee 

nimenomaisesti kuntien maapolitiikan laajuutta. Kunnan maapolitiikan oikeudellista asemaa 

vahvistettiin tällä vuoden 2015 lisäyksellä, jonka ansiosta kunnan maapolitiikka tuotiin säännöksen 

muotoon. Hallituksen esityksessä korostettiin sitä, että KHO on käyttänyt perusteluissaan 

aikaisemmin muun muassa tapauksessa KHO 2009:92 MRL 20 §:ää maapolitiikkaan liittyvänä 

perusteluna kunnallisen maankäytön suunnittelutehtävää.31 Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätyn 5 a 

§ mukaisesti ”Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen 

liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle”. Tämä luo 

maapoliittista valtaa yksityisiin nähden siinä mielessä, että nyt valitustilanteissa kunnilla on 

mahdollista turvautua lunastuksen puolustuksenaan MRL nimenomaista pykälää vapaasta valinnasta 

maapoliittisissa toimenpiteissä. Lisäys on mielenkiintoinen erityisesti siitä syystä, että sen lisääminen 

tapahtui kuntien edunvalvojajärjestönä toimivan kuntaliiton aloitteesta.32  

 

4.2. Taloudelliset näkökulmat 

 
Kuntien on järkevää pyrkiä maapoliittisessa suunnittelussaan taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. 

Maankäyttösopimukset ja vapaaehtoiset sopimukset ovat mahdollisia vaihtoehtoja maa-alueen 

saattamiseksi kunnan omistukseen, mutta näistä aiheutuu enemmän kuluja verrattuna 

pakkolunastukseen, sillä ne ovat loppujen lopuksi sopimuksia yksityisen välillä eivätkä yksipuolista 

vallankäyttöä. Sopimukseen päästään yleisten markkinoiden lainalaisuuksien mukaan silloin, kun 

kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Neuvotteluissa sekä valmisteluissa on otettava molempien osapuolten 

näkökanta huomioon sopimuksen ehtoja tehdessä, koska muuten sopimukseen ei todennäköisesti 

 
31 HE 334/2014 vp, s. 8 
32 Aamulehti 2018 



17 
 

päästä. Vastaavanlaista bilateraalista tyydyttävyyttä ei tarvitse kuitenkaan toteuttaa 

pakkolunastuksessa, ja sen takia sopimusmenettelyn kustannukset ovat yleensä pakkolunastuksen 

kustannuksia korkeammat. Kuten jo aiemmin olen todennut, yksityisellä lunastuksen kohteen 

omistavalla taholla on lunastustoimenpiteeseen sananvaltaa vasta valittaessa asiasta hallinto-

oikeuteen ennen lunastustoimitusmenettelyn alkamista.  

 

Oikeuskäytännössä ei ole kielletty taloudellista hyötymistä pakkolunastusten avulla, mutta 

esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on ratkaisussa KHO 2019:143 esittänyt, että pelkästään se ei ole 

toimiva peruste lunastukselle. Ratkaisussa oli kyse lunastuslupaan liittyvästä kunnan lunastuksesta, 

jonka perusteena valittaja esitti olleen pelkkä tulonhankkimistarkoitus. Ottamatta enempää kantaa 

tulonhankkimistarkoitukseen, KHO perusteli kunnalla ensinnäkin olevan valintamahdollisuus eri 

maapolitiikan keinojen käyttämiseen, sillä tätä ei ole lailla rajoitettu. Kaavoittamisesta syntyvää 

arvonnousua KHO perusteli sillä, että MRL 20 §:n turvin kaavoittamisen jälkeinen tonttikauppa 

kuuluu kunnan maapolitiikan harjoittamiseen, eikä tällä ole näin ollen merkitystä MRL 99 §:n 

kolmannen momentin sisältämien lunastusedellytysten arvioimiseen. Tämän lisäksi KHO:n mielestä 

intressipunninta ei ole tarpeen, koska haittana ei ole esitetty mitään muuta kuin taloudellista arviointia 

koskeva hintaerimielisyys.   

 

Tapauksessa on mielenkiintoista, ettei KHO:n perusteluissa hintaerimielisyydelle anneta juurikaan 

painoarvoa. Hintaerimielisyys on nimittäin eräs tärkeä seikka, joka ajaa kuntia käyttämään 

pakkolunastusta maapolitiikkansa harjoittamiseen. Jos maanomistajien kanssa ei päästä sopimukseen 

vapaaehtoisesti tapahtuvasta kaupasta, kunnilla on ikään kuin varaventtiilinä mahdollisuus käyttää 

lunastusta viimekätisenä keinona. Tässä mielessä kunnan ja maanomistajan sopimusasetelma ei ole 

symmetrinen, koska kunnalla on mahdollisuus pakottaa kaupantekoon. Lisäksi pelkkä mahdollisuus 

lunastuksen käyttämiseen asettaa pelotteen yksityisomistajalle suostua hänelle epäsuotuisaan 

sopimukseen. KHO teki tapauksessa kannanoton kuntien taloudelliseen hyötymiseen lunastuksen 

jälkeisen kaavoittamisen tuomalla arvonnousulla ja hyväksyi tämän lainmukaisena maapolitiikan 

harjoittamisena.  Se ei kuitenkaan ottanut kantaa valittajan väittämään: oliko tarkoituksena vain 

kunnallistalouden paikkaaminen?  

 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai lunastuslaissa ei ole mainintaa taloudellisen hyötymisen yleisen 

tarpeen mukaisuudesta. Se ei siis automaattisesti ole tekijä, johon kunta voisi lunastuksensa perustaa. 

Lain esitöissäkään ei ole suoranaisesti esitetty kieltävää näkemystä taloudelliselle hyötymiselle, eli 

ainoaksi rajoittavaksi tekijäksi jää periaatteessa oikeuskäytäntö. Oikeuskäytännössä taloudellinen 
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hyötyminen on jätetty itsehallintoon liittyvän maapolitiikan soveltamisen varjoon, jolloin itse 

taloudelliseen hyötymiseen KHO ei ole juurikaan ottanut kantaa. Lunastuslupaedellytysten 

täyttyminen on mahdollista myös taloudellisen hyödyn läsnä ollessa, joten tällöin se on voitu 

oikeuskäytännössä sivuuttaa periaatteessa merkityksettömänä; kunhan lunastukselle on selkeä lakiin 

liittyvä peruste.  

 

Kuntien etujärjestönä toimivan kuntaliiton maapoliittisessa oppaassa on lunastuksen käyttöä 

epäsuorasti perusteltu muun muassa aikataulussa pysymisellä. Oppaan mukaan lunastusten käyttö voi 

lisääntyä, koska kunnilla ei ole varaa ylimääräiseen odotteluun.33 Lunastusprosessi voikin olla 

maanomistajien kanssa toteutettuja neuvotteluita nopeampi vaihtoehto, etenkin jos hinnasta ollaan eri 

mieltä. Kestoon liittyvä perustelu tuntuisi kuitenkin olevan perustavanlaatuisesti ristiriidassa yleisen 

tarpeen mukaista pakkolunastusta ohjaavan tarkoitussidonnaisuuden kanssa, kuten esimerkiksi LunL 

4.1 § toisen virkkeen mukaan ”--lunastusta ei saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan 

saavuttaa jollain muulla tavalla”. Ajallaan valmistuvat hankkeet eivät kuluta ylimääräisiä resursseja 

ja ovat näin ollen eduksi kuntataloudelle. Lunastuksen tarkoitukseksi ei tulisi kuitenkaan käydä 

ajankäytöllinen hyöty, koska tämä on käytännössä rinnasteinen taloudelliseen hyötyyn.  

 

4.3.Maapolitiikan kustannukset ja niiden paikkaus  

 

Lunastuksen korvauskysymyksissä on pyrittävä yksityisen henkilön oikeussuojaan vaikuttavien 

maapoliittisten oikeuksien lisäksi huomioimaan julkisen sektorin velvollisuudet maapolitiikassa. 

Itsehallinto ei tule pelkkänä oikeutena, vaan siihen liittyy lakisääteisiä velvollisuuksia. Kuntien on 

järjestettävä maa-alueellaan MRL 84 §:än mukaisesti asukkailleen muun muassa tieyhteydet, MRL 

90 §:än mukaisesti kunnan tarpeisiin osoitetut yleiset alueet, ylipäätään kaavoitus alueelle sekä 

tarvittava infrastruktuuri normaalin elämisen edellytyksiksi. Yksityisillä ei ole vastaavia 

velvollisuuksia omistamillaan tonteilla, koska heille ei ole tarvetta täyttää julkisia tarpeita. Pakolliset 

velvollisuudet aiheuttavat välillisiä ja välittömiä kustannuksia, jotka koituvat kuntien itsensä 

maksettavaksi.  

 

Kunnille aiheutuvia maapoliittisia kustannuksia voidaan ajatella muun muassa syntyvien 

transaktiokustannusten näkökulmasta. Transaktiokustannuksilla tarkoitetaan niitä syntyviä 

neuvottelukustannuksia, joita syntyisi, mikäli lainsäätäjä ei olisi tarkoittanut kaavoitustehtävää 

 
33 Kuntaliitto, kohta Lunastaminen 
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kunnille vaan yksityisille. Kunnille on maankäyttö- ja rakennuslailla säädetty yleinen 

kaavoitustehtävä, jota on vielä korostettu laajalla maapoliittisella itsehallinnolla. Asemakaavan 

tuottama hyöty voidaan nähdä syntyvän yksityisille maanomistajille välillisesti jo siitä syystä, että 

kaavoittaminen hoidetaan heidän puolestaan kunnan toimesta.34 Voidaan ajatella, että yksityiset 

säästävät kaavoittamiseen liittyvän ajan ja vaivan; julkisen toimijan kaavoittaessa vältytään hankalilta 

yksityisten välisiltä neuvotteluilta.  

 

Transaktiokustannukset ovat hyvä kuntien laajan maapoliittisen itsehallinnon puolestapuhuja. Ne 

ovat osoitus siitä, että kuntien on järkevää hoitaa tiettyjä maapoliittisia tehtäviä, jotta asiat pysyvät 

yksinkertaisina ja taloudellisesti edullisina. Eräs näkökulma taloudelliselle hyötymiselle 

pakkolunastuksissa kaavoituksen tuoman arvonnousun kautta voisi olla se, että kunta saisi tällä tavoin 

kaavoittamisen aiheuttamat talouden kustannukset katettua. Kuntien täytyy kyetä tarjoamaan 

kohtuuhintaisia asumismahdollisuuksia kunnan asukkaille, joten kunnan kannalta tämä toteutuu 

parhaiten kustannusten kaventuessa.  

 

Käytännössä haastetta tälle edellä esitetylle näkökulmalle ja transaktiokustannusten ajattelulle luo se, 

että vaikka kunnan työpanoksen voisikin, niin abstraktista yksityisille koituvaa 

neuvottelemattomuuden hyötyä on vaikeaa arvottaa. Yksityisten vapaus kaavoittamistyöstä tulisi 

asettaa rahalliseen arvoon, jolloin tätä voitaisiin vertailla kaavoittamisen tuoman taloudellisen 

hyödyn kanssa. Nykyisellään sen arvosta ei ole olemassa objektiivista tietoa, joten tätä vertailua ei 

voida tyydyttävästi toteuttaa.  

 

Kustannusten korvaamisen ajattelun ongelmallisuutta lisää kunnan käytettävissä oleva MRL 91 a §, 

jonka mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavan yksityisen maanomistajan velvollisuutena 

on osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että lain nojalla yksityiset maanomistajat voidaan saada osallistumaan kaavoituksen 

aiheuttamiin kustannuksiin. Tontin omistaja saisi kaavan tuoman arvonnousun ja kunta tästä 

korvauksen. Pakkolunastusta ei ole ainakaan helppoa perustella kaavoittamiseen liittyvien 

kustannusten paikkaavana toimenpiteenä, koska lainsäätäjä on säätänyt selkeän säädöksen, jolla 

kustannuksia voidaan paikata.  

 
 
 
 
 

 
34 Häkkänen 2016, s. 35-36 
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5. EPÄVARMUUSTEKIJÄT TALOUDELLISESSA HYÖTYMISESSÄ 

5.1. Oikeusturva 

 
Pakkolunastukseen liittyvä taloudellinen hyötyminen on saatava käsittelyyn asianmukaiseen 

tuomioistuimeen, jotta sitä voisi pitää oikeudenmukaisena. Koska tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää tämän taloudellisen hyötymisen oikeudenmukaisuutta perustuslain kannalta, on yksilön 

oikeusturvan toteutumista tärkeää tarkastella muun ohessa. Oikeusturva tunnustetaan sekä Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklassa että perustuslain 21 §:ä, joten se nauttii kiistattomasti 

suomalaista ja yleiseurooppalaista oikeusarvoa. Säädösten olennaisin pakkolunastusten taloudellista 

hyötymistä koskeva määräys koskee jokaisen oikeutta saada asiansa asianmukaisesti 

tuomioistuinkäsittelyyn.      

 

Koska pakkolunastus on hallinnollinen prosessi, tähän liittyvää oikeusturvaa sääntelee myös 

hallintolaki (434/2003). Hallintolain tarkoituksena on muun muassa ”—toteuttaa ja edistää hyvää 

hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa.” Lisäksi hallintolaki on lain esitöiden mukaisesti 

ymmärrettävä viranomaisten toimintaa ohjaavaksi yleiseksi säännökseksi.35 Pakkolunastuksen 

ollessa hallintoasia, tämä laki on otettava huomioon oikeusturvaa tarkasteltaessa. Oikeusturvaan 

liittyy olennaisesti esimerkiksi hallintolain 6 §:n hyvän hallinnon periaatteet, joiden tulisi olla läsnä 

kaikissa hallintoasioissa. Esimerkiksi suhteellisuuden periaatetta korostetaan vielä LunL 4.1 § 

sisältävällä vaatimuksella, että yleiselle edulle saatavan hyödyn tulee olla yksityisen edulle koituvaa 

haittaa suurempi, tai julkinen toimija ei saa toimeenpanna lunastusta. Johtopäätöksenä voidaan luoda 

tulkinta, että oikeusturva on yleinen vaatimus lunastuksessa.  

 

Oikeusturva on lainsäätäjän toivoma selkeä vaatimus, mutta oikeusturvan kannalta hankalia tapauksia 

on edelleen olemassa. Etenkin lunastusprosessiin liittyvään taloudelliseen hyötymiseen liittyy 

muutamia ongelmallisuuksia, joita voidaan kutsua paremmin käsitteellisesti epävarmuustekijöiksi. 

Näiksi epävarmuustekijöiksi voidaan laskea sellaiset lunastuslainsäädäntöön liittyvät 

ongelmallisuudet, jotka ovat omiaan vähentämään yksilön perusteltua luottamusta 

oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen kohteluun lain edessä. Tekijöiden ongelmallisuus voi ilmetä 

esimerkiksi menettelyn monimutkaisuuden, poliittisuuden, tulkinnan vaikeuden tai epäselvän 

kirjoitusasun kautta. Epävarmuustekijät lisäävät oikeusprosessin monimutkaisuuden sekä väärän 

tulkinnan riskiä, eivätkä näistä syistä ole oikeusturvan toteutumisen kannalta toivottuja. Keskeiset 

 
35 HE 72/2002 vp, s. 43 
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pakkolunastuksen taloudellisen hyötymisen aspektiin liittyvät epävarmuustekijät ovat 

lunastusprosessin jakaantuneisuus, todistelun ongelmat sekä väärinkäytöstilanteet.  

 

5.2. Lunastusprosessin jakaantuneisuus ja oikeussuoja 

 

Yksityisen oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hallintopäätöksestä voidaan valittaa. Suomen 

perustuslain 21 §:n mukaisesti ”--jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja 

ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa 

viranomaisessa.” Tämä pykälä osoittaa oikeudellisen perustan yksityisen tuottamalle valitukselle 

pakkolunastuksessa. Maanomistajan valitus on otettava huomioon asianmukaisesti hallinto-

oikeudessa hänen vaatiessa muutoksenhakua ratkaistuun lunastusprosessiin. Niin kuin valituksissa 

yleensäkin, maanomistajan on valituksessaan kyettävä yksilöimään hallintomenettelyn oikeudelliset 

virheellisyydet. Eräänä oikeudellisena ongelmallisuutena oikeusturvan näkökulmasta voidaan pitää 

sitä, että yksityinen ei voi valittaa tuomioistuimeen tyydyttävästi siitä päätöksentekoprosessista, joka 

johti lunastuksen käyttämiseen. Pakkolunastuksen käyttäminen tulisi olla kunnallisen maapolitiikan 

viimekätinen keino. Lunastukseen päätymisellä, eli tällä KHO:n mukaan valmistelevaa laatua 

olevalla ratkaisulla on hyvinkin paljon merkitystä koko prosessin kannalta; prosessiahan ei olisi ilman 

tätä valmisteluvaihetta.  

 

Pakkolunastus on luonteeltaan julkisen vallan yksipuolinen hallintopäätös, jolla poistetaan yksityisen 

omistusoikeus tiettyyn kiinteistöön. Pakkolunastustapauksissa yksityisellä maanomistajalla on rajatut 

mahdollisuudet vaikuttaa lunastuksen toteutumiseen. Muutoksenhaullisia keinoja ovat 

kunnallisvalitus sekä valittaminen hallinto-oikeuteen. Kuntalain 135 §:n mukaisesti yksityisen on 

mahdollista valittaa kunnallisvalituksella kunnan lunastusasiassa, mikäli päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 

muuten lainvastainen. Jos hallintopäätös ei sisällä näitä virheellisyyksiä, yksityisellä on tällöin 

mahdollisuutena hakea muutosta kunnan tekemään hallintopäätökseen oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n mukaisesti hallinto-oikeudesta. Mahdollisuus hakea 

muutosta on rajoitettu, eikä asian valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä voi valittaa. 

Tämä tarkoittaa pitkälti sitä, että hallintopäätökseen voi hakea muutosta vasta hallintoasian ratkaisun 

tai tutkimatta jättämisen jälkeen, kuitenkin ennen sen saatua lainvoiman.36  

 

 
36 HE 29/2018, s. 73 
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Pakkolunastuksen eräs mielenkiintoinen piirre on sen pirstaleisuus. Se on prosessi, joka sisältää 

oikeudellisesti eri vaiheita, mikä vaikuttaa yksityisen muutoksenhakuun. Käytännössä lunastukseen 

voidaan katsoa kuuluvan kolme vaihetta: suunnitteluvaiheen, jossa kunta päättää lunastuksen 

käytöstä, lunastuslupamenettelyn ja lunastustoimituksen. Vireillepanotoimet, eli suunnitteluvaiheen 

päätös lunastusluvan hakemisesta ei yleensä ole valituskelpoinen muuten kuin kunnallisvalituksella.37 

Muun muassa oikeustapauksessa KHO:1986-A II 47 missä oli kyse päätöksen valituskelpoisuudesta 

pakkolunastusluvan hakemisessa, oikeus linjasi lupien hakemista koskevan päätöksen olevan 

valmistelevaa laatua oleva ratkaisu, eikä näin ollen valituskelpoinen. Tapauksessa KHO:1992 A 49, 

jossa oli kyse vastaavanlaisesta tilanteesta, oikeus katsoi edeltävän tapauksen sisältämän linjauksen 

toistamisen lisäksi päätöksenteossa tapahtuneiden virheiden selvittelyn kuuluvan lunastuslupa-asian 

yhteyteen.  

 

 

Koska lunastusprosessi on jaettu osiin, valitus on osoitettava tiettyyn osaan, sillä prosessin osissa 

toteutetaan eri asioita. Tämä jakoisuus luo periaatteellisen oikeudellisen immuniteetin kunnan 

lunastukseen ryhtymiseen sekä lunastusluvan hakemiseen, sillä lunastuksen peruuttamista hakevan 

yksityisen voi olla vaikea löytää valitettavaa näiden oikeudellisuudesta. Jos lunastuslupaa on haettu 

yksityisen mielestä väärin perustein, on hänellä mahdollisuus valittaa tästä, mutta ongelmaksi 

muodostuu edelleen lunastuslupaprosessin ja lunastustoimituksen erillisyydet. Jos lunastuksen 

erimielisyydet esimerkiksi koskevat taloudellista puolta, on oikeuskäytännössä katsottu, ettei 

lunastuslupahakemuksen prosessinosa voi olla tästä syystä virheellinen, koska korvauksen suuruus 

määritetään vasta lunastustoimituksen yhteydessä.38 Näin ollen taloudellisilla perusteilla ei voida 

KHO:n ratkaisukäytännön mukaisesti valittaa lunastuslupahakemuksen oikeudellisuudesta.  

 

5.3. Todisteluongelmat ja väärinkäytöstilanteet 

 

Pakkolunastusten olennainen epävarmuustekijä liittyy todistelun, eli todellisen tarkoituksen 

todistamisen vaikeuteen. Yleisen tarpeen mukaisissa pakkolunastuksissa kunnan on MRL 99 §:n 

mukaisesti osoitettava lunastuksen tarkoituksen liittyvän yhdyskuntarakentamiseen tai muuhun 

kunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen. Koska nykyisessä lainsäädännössä ei ole kieltoa lunastetun 

maan varastoinnille, eikä vaatimusta alueen hyödyntämisestä aiottuun tarkoitukseen kohtuullisen ajan 

kuluessa, voi näyttöä lunastustarkoituksen aiotusta toteuttamisesta olla hankala saada. Tätä näyttöä 

 
37 Hovila s. 63 
38 KHO 2019:143 
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tarvitaan epäiltäessä lunastuksen perimmäisen tarkoituksen olevan taloudellinen hyötyminen 

kunnallistalouden maapoliittisella paikkaamisella. Vaikka pelkällä taloudellisella perusteella 

tapahtuva lunastus on KHO:n oikeuskäytännön mukaisesti kiellettyä, niin yksityisen on hankalaa 

valittaa oikeuttaan koskevan pakkolunastuksen tapahtuvan puhtaasti ansaintatarkoituksessa. Riittää, 

että kunnalla on potentiaalinen mahdollisuus hyödyntää lunastettu alue lunastusluvassa yksilöityyn 

tarkoitukseen, niin pelkästä ansaintatarkoituksen epäilyt voidaan sivuuttaa yksinkertaisesti 

kieltämällä tämän tarkoituksen olemassaolo lunastusprosessin motivaattorina.  

 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, KHO:n ratkaisukäytännön mukaan valmistelevaa laatua olevista 

hallinnon toimenpiteistä ei voida valittaa. Kunnan lunastusprosessin tarkoitusperät tarkentuvat 

päätöksestä ryhtyä lunastusprosessiin, joten kunnan tarkoitusperistä on käytännössä mahdotonta 

valittaa oikeudessa. Tämä korostuu vielä siinä, että tarkoitusperien luomisen jälkeen niiden 

toteuttamista ei valvota, eikä niiden toteutumista vaadita. Tarkoitusperien selvittäminen on 

nykyisellään lähes mahdotonta ja eteen tulee vääjäämättä sana sanaa vastaan -tilanne. Tämä luo 

kestämättömän tilanteen yksityisen oikeussuojalle, koska tämän vuoksi pakkolunastukseen 

olennaisesti kuuluvaa hallintolain 6 §:n säätämiä suhteellisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden piirteitä 

on haastavaa selvittää. Pykälän mukaan viranomaisen toimien on oltava oikeasuhtaisia tavoiteltuun 

päämäärään nähden ja toimivallan käytön on kohdistuttava yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin 

tarkoituksiin.  

 

Hallintolain 6 §:n ja lunastuslain 4 §:n suhteellisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden vaatimukset 

antavat arvoa päämäärälle, eli lunastuksen tarkoitukselle. Kun tavoiteltava päämäärä on kunnossa, 

niin lunastuslupaan perustuva lunastus tapahtuu legaalisti. Vaatimus on kunnalta helppo täyttää, 

kunhan lunastuslupahakemuksessa eritelty tarkoitus ottaa huomioon laissa asetetut edellytykset. 

Todellisia tarkoitusperiä ei voida tietää, koska lunastustarkoituksesta ei vaadita näyttöä. Koska 

yksityisen taloudellista hyötymistä koskevat väitökset kaatuvat viimekädessä todisteluongelmiin, on 

oikeussuojassa kestämätön aukko.    

 
Eräänä epävarmuustekijänä ovat mahdolliset väärinkäytöstilanteet, joissa syntyneitä oikeuksia 

aletaan hyväksikäyttämään toisen osapuolten kustannuksella. Lunastuslainsäädännön mahdollistamat 

puutteellisuudet luovat opportunistisille toimijoille mahdollisuuksia saada taloudellista hyötyä 

osakseen. Tämä luo mahdolliseksi tilanteen, jossa osapuoli voi hyväksikäyttää lainsäädännön luomaa 

järjestelmää taloudellisin tarkoitusperin. Tämä hyötyminen voi olla mahdollista molemmille 

osapuolille, joskin tällä hetkellä lainsäädäntö vaikuttaa suosivan enemmän kuntia. Puutteellisuus 
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ilmenee etenkin säännösten monitulkintaisuutena, mutta alati lisääntyvä oikeuskäytäntö vähentää 

tulkinnanvaraisuutta yhdenmukaistamalla tulkintaa.    

 

Kuntien taloudellista hyötymistä lunastuksilla voisi yrittää perustella hypoteettisen tilanteen kautta 

kuvitellen vaihtoehtoista lunastuslainsäädännön muotoa. Jos kunnilla ei olisi mahdollisuutta 

pakkolunastukseen tai siihen liittyvään taloudelliseen hyötymiseen, niin maahan sijoittavat yksityiset 

voisivat haitata yleisen edun toteutumista alkamalla ostamaan alueita esimerkiksi kasvukuntien 

lähistöltä ja aiheuttamalla näin ylimääräisiä kustannuksia kunnille. Jos arvonleikkaussäännöstä ei 

olisi ja yksityiset saisivat säännönmukaisesti itselleen kaavoituksen tuoman arvonnousun 

taloudellisen hyödyn, olisi mahdollisuus keinottelulle olemassa. Keinottelijat saattaisivat havaita 

tontteihin sijoittamisen olevan kannattavaa liiketoimintaa, jolloin tonttien hinta nousisi kuntien 

talouden kustannuksella. He mahdollisesti myös pyytäisivät alueesta markkinahintaa korkeampaa 

hintaa, etenkin jos havaitsisivat maa-alueen tulevan todella tarpeeseen. Korkeammat tonttien hinnat 

näkyisivät alueen hintatasossa, jolloin kuntaan pyrkivien asukkaidenkin kustannukset nousisivat.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuskysymyksenä oli selvittää kuntasektorin lupaperusteisten pakkolunastusten taloudellisen 

hyötymisen oikeudenmukaisuutta kiinteistöjen pakkolunastuksissa. Tutkimuksessa selvisi, että 

lupaperusteisen pakkolunastuksen on oltava perustuslaillisesti hyväksyttävissä, jolloin täyden 

korvauksen vaatimuksen ja yksilön oikeusturvan on toteuduttava täysimääräisesti.  Vaikka 

yksiselitteistä vastausta taloudellisen hyötymisen oikeudenmukaisuudelle on tutkimuksella vaikeaa 

löytää, niin tutkimuksella todettiin kuitenkin selvä korrelaatio lupaperusteisen pakkolunastuksen ja 

perustuslakiin liittyvien ongelmien välillä. Näitä ongelmia ovat muun muassa kysymys siitä, mikä on 

täysi korvaus ja mitkä ovat oikeusturvan takeet lunastusprosessissa. Yleisesti tutkimuksessa 

havaittiin, että taloudellisessa hyötymisessä vastakkain ovat kuntien maapoliittinen liikkumavara ja 

yksityishenkilöiden perusoikeudet.  

 

Lunastuslainsäädäntö on tuntunut olevan EU-oikeuden tavoin sui generis, eli omaa laatuaan, koska 

sen tulkinta on tapahtunut myös hyvin dynaamisesti toteutuneen oikeuskäytännön kautta. Lainsäätäjä 

on jättänyt lunastuslainsäädännön avoimeksi ja yleisen tarpeen mukaista pakkolunastusta ei olekaan 

selkeästi rajattu lainsäädännöllisin normein. Tästä konkreettisena esimerkkinä se, että yleisen tarpeen 

käsitettä ei ole lainsäädännöllä määrätty jättäen käsitteen tulkinnanvaraiseksi. Yleisen tarpeen 

mukaisuus, täyden korvauksen määrä sekä lunastuksen tarkoituksenmukaisuus ovat kaikki jätetty 

kunnan itsehallinnollisen päätöksenteon harkittavaksi, jolloin yksityinen voi joko tyytyä kohtaloonsa 

tai valittaa tuomioistuimeen. Mikäli asiasta ei ole olemassa ennakkoratkaisua, niin kunnan itsenäisen 

harkinnan laillisuus saadaan selville vasta tuomioistuimessa. Tässä on olennainen ero vaikkapa 

rikoslainsäädäntöön, jossa tunnusmerkistön mukainen teko voidaan yleisesti tietää sanktion 

realisoivaksi, laittomaksi teoksi. Tunnusmerkistön mukaisuutta on lunastuslainsäädännössä haettava 

pääasiassa KHO:n oikeuskäytännöstä.  

 

Pelkkä taloudellinen hyötyminen on oikeuskäytännössä kielletty lunastuksen peruste, mutta se on 

kuitenkin käytännössä estetty voimattomasti ja siten helppo kiertää. Tällä tarkoitan sitä, että mikään 

selkeä normi ei kuvaa kiellettyä toimintaa vaan tämä on johdettavissa vain oikeuden perusteluista. 

Vaikka taloudellinen hyötyminen olisikin mahdollista nykyisen lunastuslainsäädännön turvin, niin se 

ei toteuta hyvää hallintotapaa. Hallinnollisten organisaatioiden ei tulisi toteuttaa lunastusten kaltaisia 

pakkotoimenpiteitä ilman selkeitä perusteita. Häilyvät perusteet luovat turvattomuutta 

yksityisomistukselle, jonka vuoksi lunastusten käytön tulisi tapahtua vain todellisen tarpeen 

vaatiessa. Lunastuksen käytön tulee mielestäni olla kuitenkin ylipäätään mahdollista, sillä tämä 
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vähentää keinottelua ja toimiva maapolitiikka luo yhteiskunnallista arvoa niin kunnalle, kuin 

asukkaillekin.  

 

Kuntien saaminen tilille pelkän kuntatalouden paikkaamisen motivaattorista on hyvin hankalaa, sillä 

tämä törmää viime kädessä pirullisiin todisteluongelmiin. Kunnan lunastukseen liittyvistä todellisista, 

lopullisista tarkoituksista on mahdotonta esittää faktapohjaisia väitteitä, sillä kunnat pystyvät aina 

esittämään MRL 99 §:n lunastusperusteita lunastuksen oikeuttajana. Taloudellinen hyötyminen on 

joka tapauksessa selvästi kuntien maapolitiikkaa ohjaava tekijä. Tämä käy ilmi esimerkiksi 

kuntaliiton maapolitiikan oppaiden avulla luodulla arvopohjalla, joka tällä hetkellä neuvoo kuntia 

vähintään epäsuorasti hyödyntämään pakkolunastusta toiminnassaan. Aikaisemmin maapoliittisessa 

oppaassa oli jopa suoranainen kehotus harkita käyttää tätä kuntatalouden paikkaajana perustellen 

tämän olevan hyvä tapa varmistaa, ettei maasta makseta ylihintaa.39     

 

Pakkolunastuksen käytöstä voidaan olla lopulta montaa mieltä, mutta sen vaikutukset yhteiskuntaan 

ovat objektiivisesti merkittävät. Pelkästään mahdollisuus tähän toimenpiteeseen antaa kunnalle sekä 

tärkeän maapoliittisen työkalun että saa aikaan neuvottelumahdollisuuksia parantavan 

pelotevaikutteen maanomistajissa. Tämä tuo taloudellista hyötyä kunnille alentuneiden kustannusten 

muodossa. Mahdollisuus pakkolunastuksen käyttöön estää lisäksi potentiaaliset yksityisten 

toimijoiden toteuttamat keinottelut. Toisaalta vaakakupin toisella puolella on yksityisen 

maanomistajan perusoikeudet, kuten omaisuudensuoja, johon luottamista ei saisi perusteettomasti 

horjuttaa. De lege ferenda -kannanottona lunastuslainsäädännön tulisi uudistua niin, että se ottaisi 

nykyistä paremmin huomioon omaisuudensuojan merkityksen. Sitä tulisi parantaa niin, että 

tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden merkitystä korostettaisiin esimerkiksi näiden 

näyttövaatimuksella.  

 

 

 

 

 

 
39 Kuntaliitto 2009, s. 7 


