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1 Aluksi 

Maan pakkolunastaminen merkitsee kiinteään omaisuuteen kuuluvan omistusoikeuden 

pakkotoimista siirtämistä subjektilta toiselle. Pakkolunastamalla voidaan lisäksi hankkia, 

rajoittaa tai lakkauttaa erilaisia kiinteistöön kohdistuvia erityisiä oikeuksia.1 Näin ollen 

valtiosääntöoikeudellisessa mielessä pakkolunastus tarkoittaa pakkotoimista puuttumista 

perus- ja ihmisoikeutena turvattuun omaisuudensuojaan.2 Kysymys pakkolunastamisen 

käytön mahdollisuudesta on ollut jo pitkään julkisen vallankäytön ja yksityisen oikeuksien 

rajapintoja koskevan keskustelun ytimessä. Vastakkain ovat yksilön oikeuksien maksimaa-

lisen toteuttamisen puolesta puhuvat näkökannat, joiden mukaan julkisen vallankäytön 

tulee omaisuudensuojan osalta rajoittua yksityisesti omistetun omaisuuden suojelua ja 

vaihdannan edistämistä koskeviin toimenpiteisiin, sekä toisaalta julkisen vallankäytön laa-

jempaa, yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi tapahtuvaa, käyttämistä kannattavat näkö-

kulmat.  

 

Yksi keskeinen pakkolunastusoikeutta ja pakkolunastamisen edellytyksiä määrittävä käsite 

on yleisen tarpeen vaatimus. Käsitteen sisältöä, eli sitä, mitä yleinen tarve vaatii, ei suo-

raan täsmennetä lainsäädännössä. Tämä määritelmällinen avoimuus on perinteisesti herät-

tänyt erilaisia kysymyksiä käsitteen sisällöstä. Tällä hetkellä erityisen ajankohtainen on 

kysymys siitä, voivatko kunnan taloudelliset pyrkimykset olla yhdenmukaiset yleisen tar-

peen vaatimuksen ja muiden pakkolunastuksen yleisten edellytysten kanssa. Kysymys on 

ollut esillä mediassa esimerkiksi Vantaalla sijaitsevan Saraksen tilaa koskevan pakkolunas-

tushankkeen osalta. Tapauksessa on kyse Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavana ollees-

ta kiistasta, jossa valittajat katsoivat pakkolunastushankkeen taustalla vallitsevan kunnan 

tarkoitusperien olevan todellisuudessa taloudellisen hyödyn tavoittelu.3 Yksityisen omai-

suudensuojan turvaamiseen liittyvien näkökohtien vuoksi aihetta on tärkeää tarkastella, 

sillä pakkolunastusinstituution käytön, tai ainakin sen käyttämisen uhkan, on havaittu ole-

van kunnan maapolitiikan harjoittamisessa suhteellisen usein käytetty keino.4 Kuntien to-

                                                 

1 Ks. Hollo 1984, s. 137; Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 30 ja Ojanen 1978, s. 32. 

2 Käsitteen määritelmästä ja valtiosääntöoikeudellisestä merkityksestä ks. tarkemmin luku 2. 

3 HelHaO 18/0174/5 (vailla lainvoimaa 5.5.2019), s. 4. 

4 Hovila 2009, s. 190. 
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teuttamien raakamaan pakkolunastushankkeiden voidaan lisäksi tulevaisuudessa ennakoida 

entisestään lisääntyvän.5 

  

Tässä tutkielmassa siis perehdytään taloudellisin syin tapahtuvan raakamaan6 pakkolunas-

tuksen hyväksyttävyyteen. Tutkielman keskiössä on kunnan maapoliittinen pakkolunastus7, 

josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, jäljempänä MRL) 99 §:ssä. Tutki-

muskysymyksenä on, voiko ja millä perustein kunta pakkolunastaa maata taloudellisen 

hyödyn saavuttamiseksi. Toisin sanoen kyse on siitä, täyttävätkö kunnan taloudelliseen 

hyötyyn tähtäävät päämäärät pakkolunastuksen yleiset edellytykset. Tarkasteltavaksi tulee 

siten laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977, jäljem-

pänä LunL) 4.1 §:ssä säädettyjen pakkolunastuksen yleisten edellytyksien yhteensopivuus 

kunnalle myönnettävään lunastuslupaan perustuvan maan lunastamisessa. 

 

Tutkielman tavoitteena on tulkita, selventää ja systematisoida pakkolunastusta koskevien 

kriteereiden sisältöä voimassa olevan lainsäädännön, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytän-

nössä omaksuttujen tulkintalinjauksien valossa sekä johtaa näiden pohjalta de lege ferenda 

-kannanottoja lainsäädännön kehittämiseksi. Metodiksi on siten valittu lainoppi. Edellä 

mainittujen säädöksien lisäksi keskeisessä roolissa tutkimuskysymyksen tarkastelussa ovat 

KHO:n ratkaisut, EIT:ssa käsitellyt tapaukset sekä lainvalmistelumateriaali.  

 

Tutkielma alkaa käsittelemällä 2. luvussa pakkolunastusta koskevia perusperiaatteita. Sa-

massa luvussa myös selvitetään, miten LunL 4.1 §:n ja MRL 99 §:n pakkolunastukselle 

asettamat vaatimukset suhteutuvat toisiinsa. 3. luvussa tutkitaan, miten voimassa oleva 

oikeus oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden valossa suhtautuu taloudellisin syin tapahtuvaan 

pakkolunastukseen, ja 4. luvussa tuodaan esiin erilaisia vaihtoehtoja kotimaisen pakkolu-

nastusjärjestelmän kehittämiseksi. Keskeisimpänä rajauksena mainittakoon, että tutkiel-

massa luodaan ainoastaan yleisluonteinen katsaus lunastuskorvauksellisiin kysymyksiin. 

Aiheen perusteellinen tarkastelu edellyttäisi omaa teostaan. Kokonaan lunastuskorvauksen 

                                                 

5 Monet kunnat, kuten Vantaan kaupunki, ovat ilmoittaneet ottavansa maanhankinnassa käyttöön aiempaa 

herkemmin pakkolunastukset, ks. Vantaan kaupunginvaltuusto 2014, s. 4 ja 11. 

6 Raakamaalla tarkoitetaan rakentamatonta ja kaavoittamatonta maa-aluetta, ks. esim. Hovila 2009, s. 162. 

7 Maapoliittisella lunastamisella tarkoitetaan Hovilaa seuraten niitä keinoja, joilla kunnan on mahdollista 

hankkia haltuunsa raakamaata, ks. ibid. 
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tarkastelulta ei kuitenkaan voida välttyä kunnan taloudellisen edun muodostumiseen liitty-

viä lainsäädännöllisiä mekanismeja ja niiden kehittämisehdotuksia esiteltäessä. Tutkiel-

massa ei ole tarkoitus syventyä myöskään oikeusvertailuun, mutta pakkolunastusinstituuti-

on yleismaailmallisuuden vuoksi tarkastelussa on hedelmällistä nostaa esiin myös kansain-

välisessä keskustelussa esiintyneitä näkökohtia ja arvioida muualla tehtyjen lainsäädännöl-

listen ratkaisujen mahdollista toimivuutta Suomen järjestelmässä. 
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2 Pakkolunastuksen oikeudellinen perusta 

2.1 Pakkolunastuksen määritelmästä ja perusedellytyksistä 

Pakkolunastusta ei suoraan määritellä lainsäädännössä, mutta määritelmä on johdettavissa 

omaisuudensuojaa koskevista Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista, samoin kuin 

kansallisesta oikeudesta. Eurooppalaisella tasolla omaisuudensuojasta yksilön ihmisoikeu-

tena säädetään Euroopan ihmisoikeussopimuksen (SopS 85-86/1998, jäljempänä ”EIS”) 

ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklassa, jonka ensimmäisen kappaleen mukaan 

"[j]okaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa omaisuudes-

taan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa 

määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti." En-

simmäisen artiklan toinen kappale sisältää varauksen pakkolunastukselle: "Edellä olevat 

määräykset eivät kuitenkaan saa millään tavoin heikentää valtioiden oikeutta saattaa voi-

maan lakeja, jotka ne katsovat välttämättömiksi omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen 

edun nimissä tai taatakseen verojen tai muiden maksujen tai sakkojen maksamisen." Omai-

suudensuojasta säädetään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 17 

artiklassa, jonka 1 kohdan mukaan "[j]okaisella on oikeus nauttia laillisesti hankkimastaan 

omaisuudesta sekä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Keneltäkään ei saa riistää hä-

nen omaisuuttaan muutoin kuin yleisen edun sitä vaatiessa laissa säädetyissä tapauksissa 

ja laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti ja siten, että hänelle suoritetaan kohtuullisessa 

ajassa oikeudenmukainen korvaus omaisuuden menetyksestä. Omaisuuden käyttöä voidaan 

säännellä lailla siinä määrin kuin se on yleisen edun mukaan välttämätöntä."8  

 

Pakkolunastus määritellään siis sekä EIS:ssa että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

sellaiseksi yleisen edun kannalta välttämättömäksi omaisuudensuojaan puuttumiseksi, josta 

säädetään kansallisella lailla. Suomalainen pakkolunastusoikeudellinen sääntely on yh-

denmukainen eurooppalaisen sääntelyn kanssa. Suomen pakkolunastusoikeudellinen perus-

ta löytyy PL:n omaisuudensuojaa säätelevästä 15 §:stä, jonka mukaan [j]okaisen omaisuus 

                                                 

8 Perusoikeuskirjan velvoitteiden asemaa suhteessa Euroopan ihmisoikeussopimukseen on pidetty jokseenkin 

epäselvänä, mutta oikeuskäytännön valossa ihmisoikeussopimuksella vaikuttaisi olevan merkittävämpi asema 

kansallisen lainsäädännön reunaedellytysten määrittäjänä, ks. OM:n Selvityksiä ja ohjeita 33/2016, s. 14. 
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on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan 

säädetään lailla.  

 

Pakkolunastusinstituution käyttöala on laaja, mutta määritelmän keskiössä voidaan sanoa 

olevan hallintotoimin tapahtuva yleisen tarpeen vaatima omaisuudensiirto. Kiinteän omai-

suuden pakkolunastuksesta säädetään LunL:ssa, jonka 3 §:n mukaan lunastamalla voidaan 

hankkia kiinteää omaisuutta taikka pysyvä tai määräaikainen erityinen oikeus, rajoittaa 

pysyvästi tai määräajaksi niiden käyttöoikeutta oikeutta käyttää sekä lakkauttaa erityinen 

oikeus. Säännös on pitkälti yhdenmukainen perinteisten oikeustieteessä esitettyjen määrit-

telyjen kanssa: Talaksen mukaan ”[p]akkolunastus on yleisen edun vuoksi hallintotoimin 

täyttä korvausta vastaan tapahtuva kiinteistöön kohdistuvien esineoikeuksien lakkauttami-

nen tahi rajoittaminen sekä uusien oikeuksien perustaminen kolmannelle henkilölle”9. Hy-

vönen määrittelee pakkolunastuksen ”julkisoikeudelliseksi puuttumiseksi lunastajan hyväk-

si luovuttajan yksityiseen varallisuuspiiriin lain nojalla ja laissa säädetyssä järjestyksessä 

yleisen tarpeen vaatimuksesta täyttä korvausta vastaan”10. Pakkolunastuksen nähdään 

siten merkitsevän esimerkiksi kiinteään omaisuuteen kuuluvan omistusoikeuden tai erityi-

sen oikeuden pakkotoimista siirtämistä subjektilta toiselle tai näiden oikeuksien muunlaista 

muokkaamista yleisen tarpeen vaatiessa.11 Tässä tutkielmassa pakkolunastusta tarkastel-

laan ensisijaisesti tarpeen vaatimuksesta toteutettavana kiinteän omaisuuden omistusoikeu-

den hankkimisena. 

 

PL 15 §:stä on johdettavissa pakkolunastuksen perusedellytykset. Kaksijakoisen säännök-

sen ensimmäinen momentti turvaa jokaisen oikeutta omaisuuteen. Kyseisen omaisuuden-

suojan yleislausekkeen perusteella arvioidaan erilaisia omistajan määräämisvaltaan ja käyt-

töoikeuksiin liittyviä rajoituksia, joista säädettäessä on sovellettava perusoikeuksien yleisiä 

rajoitusedellytyksiä. Pakkolunastuksen, joka käytännössä merkitsee omaisuudensuojaan 

puuttumista, ei kuitenkaan suoranaisesti nähdä tarkoittavan tällaista rajoitusta, sillä pakko-

                                                 

9 Talas 1924, s. 47. 

10 Hyvönen 1993, s. 32. Pakkolunastuksen käsite perustuu Hyvösen mukaan keskeisesti omaisuuden siirtoon 

(ei kuitenkaan pelkästään omistusoikeuden siirtoon) ja pakkolunastuksen muihin vaatimuksiin eli ns. neli-

osaiseen rekvisiittaan, ks. Hyvönen 1998, s. 196 

11 Ks. määritelmästä edellisten lisäksi esim. Ekroos ym. 2014, s. 116; Hollo 1984, s. 120–121 ja 125; Kuusi-

niemi – Peltomaa 2000, s. 19–20 ja 30; Länsineva 2002, s. 203 ja Ståhlberg 1928, s. 414–415. 
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lunastamismahdollisuus erikseen sisältyy säännöksen toiseen momenttiin.12 Tämä merkit-

see sitä, että toisen momentin erityissäännöksen soveltuessa tilanteeseen, on sitä sovellet-

tava ensisijaisesti, ja vastaavasti kaikissa muissa tilanteissa arvioinnin lähtökohtana on 

omaisuudensuojan yleislauseke.13 Hallberg ym. lisäksi huomauttavat, että toisessa momen-

tissa asetettujen erityisvaatimusten täyttyminen ei kuitenkaan yksistään riitä pakkolunas-

tustoimen perustuslainmukaisuuden täyttämiseksi, vaan käytännön soveltamistilanteessa 

toisen momentin erityissäännöstä on tulkittava yleissäännöksen valossa, jolloin pakkolu-

nastustoimen hyväksyttävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon myös perusoikeuksien 

yleisistä rajoitusedellytyksistä johtuvat vaatimukset.14 Myös perustuslakivaliokunta on 

korostanut tätä kantaa.15 Pakkolunastuksen edellytyksien käsillä olon arvioinnissa on siten 

aina kyse kokonaisharkinnasta, jossa on aina huomioitava erikseen myös suhteellisuusvaa-

timus, hyväksyttävän perusteen vaatimus, maanomistajan oikeusturva, täsmällisyys- ja 

tarkkarajaisuusvaatimus sekä lailla säätämisen vaatimus.16 

 

PL 15.2 §:n mukaan omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta 

vastaan säädetään lailla. Tästä ns. pakkolunastuslausekkeesta on johdettavissa kolme vaa-

timusta, joiden täyttyessä pakkolunastaminen voi tulla kyseeseen ilman erillistä perusoi-

keuspoikkeusta merkitsevää säännöstä: yleisen tarpeen vaatimuksen täyttyminen, täyden 

korvauksen maksaminen ja lakiperusteisuus. Ollakseen perustuslain mukainen, on pakko-

lunastuksen täytettävä nämä vaatimukset.17 Näiden perustuslaista ilmenevien vaatimusten 

lisäksi muualta lainsäädännöstä seuraa neljäs vaatimus, pakkolunastuksen luvanvarai-

suus.18 Luvanvaraisuus kytkeytyy osittain lakiperusteisuuden vaatimukseen, joka edellyt-

tää, että pakkolunastuksen oikeuttavasta perusteesta (eli lunastusluvan edellytyksistä) sää-

                                                 

12 Ks. Oikeusministeriön Selvityksiä ja ohjeita 37/2013, kohta 4.2.10; PeVL 55/2018 vp, s. 2. 

13 Ks. Hallberg ym. 2005, luku 11, Omaisuudensuojan sisältö ja Oikeusministeriön Selvityksiä ja ohjeita 

37/2013, kohta 4.2.10.  

14 Hallberg ym. 2005, luku 11, Omaisuudensuojan sisältö. 

15 Ks. esim. PeVL 53/2001 vp, s. 2, jossa valiokunta nostaa esiin ehdotukseen sisältyvät ongelmat lailla sää-

tämisen vaatimuksen ja suhteellisuusperiaatteen kannalta. 

16 Ks. Määttä 1999, s. 492–493. Perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä ks. esim. PeVM 25/1994 vp, 

s. 5. 

17 Ks. Ekroos ym. 2014, s. 120; Hyvönen 1993, s. 31 ja Länsineva 2002, s. 199. 

18 Oikeustieteessä on vakiintuneesti puhuttu pakkolunastuksen neliosaisesta rekvisiitasta. Ks. esim. Hyvönen 

1998, s. 196; Hyvönen 1993, s. 31 ja Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 31.  
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detään riittävän täsmällisellä eduskuntalailla, ei siis esimerkiksi asetuksella tai  muulla la-

kia alemmanasteisella sääntelyllä. Pakkolunastuksen nähdään merkitsevän siinä määrin 

voimakasta puuttumista yksilön omaisuudensuojaan, että sen edellytysten täyttymiselle ja 

lainsäädännön täsmällisyydelle on perusteltua asettaa melko pitkälle menevät vaatimukset. 

Pakkolunastukseen oikeuttavan lain tulee muun muassa täsmällisyydeltään täyttää perusoi-

keusrajoituksille asetetut vaatimukset. Lisäksi laista on ilmettävä riittävän yksityiskohtai-

sesti ne tarkoitusperät, joiden toteuttamiseksi omaisuutta voidaan pakkolunastaa, sekä sel-

keät ja yksiselitteiset säännökset luvan myöntämisessä noudatettavista menettelyistä, toi-

mivaltaisesta viranomaisesta ja muutoksenhakumenettelystä. Pakkolunastukseen oikeutta-

valla lailla tulee ennen kaikkea konkretisoida riittävän täsmällisesti, että lunastus tapahtuu 

yleiseen tarpeeseen.19 Yleisen tarpeen vaatimusta ja täyden korvauksen maksamisen edel-

lytystä tarkastellaan jäljempänä tarkemmin, joten niihin ei syvennytä tässä kohtaa. 

 

PL 15.2 §:n lunastuslauseke asettaa pakkolunastamiselle ainoastaan yleiset edellytykset ja 

jättää tarkemman sääntelyn tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä annettaville laeille. Eri 

lakeihin sisältyykin runsaasti erilaisia lunastusperusteita, eli säännöksiä, jotka mahdollista-

vat pakkolunastamisen.20 Nämä lunastusperusteet on tyypillisesti jaoteltu LunL 4.1 §:n 

mukaiseen yleiseen lunastusperusteeseen sekä erityisiin lunastusperusteisiin, jotka löytyvät 

LunL 4.3 §:n mukaan muista säädöksistä, kuten esimerkiksi MRL 96–100 § ja luonnonsuo-

jelulain (1096/1996, ”LSL”) 52 §:stä.21 Kullakin erityisellä lunastusperusteella on taustalla 

oma tavoitteensa, jonka saavuttamiseksi lunastusperusteesta on säädetty. Esimerkiksi laissa 

kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta sähkölaitosta varten (168/1928 ”SähkölaitosPlL”) 

säädetään 1 §:ssä maan pakkolunastuksesta sellaista sähkölaitosta varten, jolla on yleiseh-

kö merkitys. Eri lunastusperusteet myös asettavat lunastukselle omat edellytyksensä, joi-

den täyttyminen tekee lunastamisen mahdolliseksi. Lisäksi ne eroavat toisistaan sen suh-

teen, edellyttääkö lunastaminen erikseen myönnettävää lunastuslupaa. Esimerkiksi MRL 

96.1 §:n mukainen lunastusperuste ei edellytä luvan hakemista, vaan sen mukaan kunta saa 

asemakaava-alueella ilman lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen 

rakennuksen asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan 

                                                 

19 Ks. Hallberg ym. 2005, luku 11, Pakkolunastussäännöksen soveltaminen ja Länsineva 2002, s. 222 

20 Ks. lunastusperusteen määrittelystä esim. HE 179/1975 II vp, s. 1: ”[---] lunastusperusteesta eli siitä, mil-

loin lunastaminen saa lain mukaan tapahtua [---]”. 

21 Kokko 2017, s. 88 ja Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 33. 
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laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin.22 Eri lunastusperusteista LunL 4.1 §:n mukainen 

yleinen lunastusperuste sekä MRL 99 §:n mukainen erityinen lunastusperuste ovat tämän 

tutkielman keskiössä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan kyseisten lunastusperusteiden väli-

siä suhteita sekä niiden pakkolunastukselle asettamia edellytyksiä. 

 

2.2 Yleisen lunastusperusteen mukaiset edellytykset 

2.2.1 Yleisen tarpeen vaatimus 

Yleinen lunastusperuste ilmenee LunL 4.1 §:stä jonka mukaan [l]unastaa saadaan, kun 

yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saa panna toimeen, jos lunastuksen tar-

koitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksi-

tyiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty23. Lain-

kohdan ensimmäisestä virkkeestä ilmenee pakkolunastuksen peruskriteeri, yleisen tarpeen 

vaatimus. Yleistä tarvetta voidaan pitää pakkolunastuslainsäädäntöä koskevana avainkäsit-

teenä, sillä jos pakkolunastusta koskeva hanke ei ole aidosti yleisen tarpeen vaatima, ei 

pakkolunastuslupaa voida lähtökohtaisesti myöntää. Käsite luo siis pohjan pakkolunastuk-

sen hyväksyttävyydelle. Sen merkityssisältö on tärkeää hahmottaa etenkin huomioiden 

pakkolunastuksen luonne pakkotoimisena puuttumisena yksilön omaisuudensuojaan.24 

Yleisesti on katsottu perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytyksien edellyttävän, ettei mikä 

tahansa yleinen tarve kelpaa, vaan kyseisen tarpeen tulee olla myös perusoikeusjärjestel-

män valossa hyväksyttävä.25 

 

Huolimatta yleisen tarpeen vaatimuksen keskeisyydestä, ei sitä kuitenkaan määritellä tar-

kemmin lainsäädännössä. Myöskään esimerkiksi PL:n esitöissä ei määritellä yleisen tar-

peen vaatimusta, vaan siirretään asian tarkempi sääntely muilla laeilla toteutettavaksi26. 

Käsitettä on hieman täsmennetty LunL:ia koskevassa hallituksen esityksessä, jonka mu-

                                                 

22 Ks. Ekroos ym. 2014, s. 121 ja Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 42–43 ja 49. 

23 Yleisen lunastusperusteen määritelmä ilmenee LunL:n esitöistä, ks. HE 179/1975 II vp, s. 4: ”[---] minkä 

lisäksi laki sisältäisi säännöksen yleisestä lunastusperusteesta: lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä 

vaatii (4.1 §)”. 

24 Ekroos ym. 2014, s. 116. 

25 Länsineva 2002, s. 222. 

26 Ks. HE 1/1998 vp, s. 79–80. 
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kaan yleinen tarve tarkoittaa lähinnä samaa, kuin ”yleinen etu”, ei ”yleinen (julkinen) käyt-

tö”.27 Toisaalta oikeustieteessä on vakiintuneesti katsottu, että yleinen tarve ei tarkoita 

samaa kuin yleinen etu, vaikka ne voivat olla osin yhteneväiset. Ekroos ym. toteavat, että 

yleinen etu voi olla osana yleisen tarpeen edellytyksiä, mutta yleinen etu ei yksin riitä 

osoittamaan yleisen tarpeen vaatimuksen käsillä oloa.28 Tämä tarkoittaa, että vaikka ylei-

sen tarpeen käsitteessä on kysymys yleisen edun toteutumisesta, niin yleinen tarve ei pel-

kisty ainoastaan yleiseltä kannalta relevanttiin hyötyyn, vaan se edellyttää jotakin enem-

män. Toisaalta sen ei kuitenkaan nähdä edellyttävän suoranaista yhteiskunnallista välttä-

mättömyyttä.29  

 

Yleisen tarpeen katsotaan edellyttävän yleisyyttä suhteessa yksityisiin tarpeisiin, eli yleisen 

tarpeen vaatimana ei voida nähdä pakkolunastusta, johon ryhdytään ainoastaan tiettyjen 

yksityisten tarpeiden tyydyttämiseksi.30 Yleisen tarpeen vaatimana voidaankin pitää lähtö-

kohtaisesti ainoastaan sellaisia pakkolunastuksia, jotka ovat tarpeen julkista hallintotehtä-

vää varten.31 Toisaalta kaikki julkisen tahon hankkeet eivät automaattisesti ole yleisen tar-

peen vaatimia.32 Myös yksityisen hankkeet voivat tietyin edellytyksin olla yleisen tarpeen 

vaatimia.33 Lisäksi jo vanhastaan on katsottu yleisen tarpeen oltava suhteellisen pysyvä tai 

kestävä, mikä tarkoittaa, että lähtökohtaisesti yleisen tarpeen vaatimuksen mukaisia eivät 

voi olla vain tilapäiset hankkeet.34 

 

Yleiselle tarpeelle on siis löydettävissä erilaisia sitä löyhästi täsmentäviä vaatimuksia, jot-

ka auttavat jossakin määrin hahmottamaan, millaisia hankkeita voidaan tai ei voida pitää 

                                                 

27 HE 179/1975 II vp, s. 12. 

28 Ekroos ym. 2013, luku III.5. Lunastuslupaan perustuva lunastusoikeus. 

29 Ekroos ym. 2014, s. 116; OM:n Selvityksiä ja ohjeita 33/2016, s. 9–10; Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 

109–110 ja Talas 1924, s. 103–104. 

30 Ekroos ym. 2013, luku III.5. Lunastuslupaan perustuva lunastusoikeus ja Talas 1924, s. 102. 

31 Ståhlberg 1928, s. 418. 

32 Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 109 ja Talas 1924, s. 104. 

33 Ks. PeVL 7/2018 vp, s. 3, jonka mukaan ”[---] yleisen tarpeen vaatimus ei välttämättä edellytä lunastuksen 

toteuttamista julkisyhteisön hyväksi, vaan lunastetun omaisuuden saajana voi olla muukin taho”. Ks. lisäksi 

PeVL 8/2017 vp, s. 6; PeVL 32/2010 vp, s. 5 ja PeVL 49/2002 vp, s. 4. PeVL on kuitenkin korostanut, että 

luovutuksen saajan ollessa muu kuin julkisyhteisö, yleisen tarpeen vaatimusta tulisi pyrkiä konkretisoimaan 

aineellisin säännöksin, ks. PeVL 49/2002 vp, s. 4 sekä PeVL 53/2001 vp, s. 2. 

34 Tosin poikkeuksiakin voi olla, kuten esimerkiksi väliaikaiset tiet, ks. Talas 1924, s. 103.  
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yleisen tarpeen vaatimina. Tarkempi määrittely on nähty vaikeaksi, sillä yleisen tarpeen 

vaatimuksien ymmärretään vaihtelevan esimerkiksi ajankohdan ja tilannekohtaisten eri-

tyispiirteiden mukaan35. Käsitteen jättäminen avoimeksi onkin lainsäätäjän tietoinen valin-

ta: lunastuslakia koskevassa hallituksen esityksessä yleisen tarpeen määritteleminen on 

jätetty ratkaistavaksi kussakin tapauksessa erikseen pakkolunastuskäytännön varassa ja sitä 

muuttuvien olosuhteiden vaatimalla tavalla kehittäen.36 Kiinnostavaa on, että myöskään 

MRL:n esitöissä ei tarkemmin määritellä, mitä yleisellä tarpeella tarkoitetaan esimerkiksi 

MRL 99.1 §:n kohdalla. Hallituksen esityksessä ainoa ohjenuora yleisen tarpeen määritte-

lyyn on lupaedellytysten harkintaa koskeva ohje, jonka mukaan harkintaperusteita olisivat, 

kulloisenkin käytännön mukaisesti ja soveltamistilanteesta riippuen, selvitys esimerkiksi 

kunnan rakennus- ja raakamaatilanteesta sekä maan kysynnästä ja tarjonnasta eri käyttötar-

koituksiin.37 Yleisen tarpeen määritelmä on siten jätetty oikeuskäytännössä tarkemmin 

täsmennettäväksi. Ekroos ym. huomauttavatkin, että käsitteen käytännön soveltaminen ja 

tulkinta ovat ajansaatossa ”melkoisesti muuttuneet”, mutta käsitteen ytimessä on pysyvänä 

elementtinä sen tulkinnallinen suppeus. Lunastusta ei saa myöskään ulottaa todellista tar-

vetta pitemmälle.38 

 

Perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen todennut, että käsitteenä yleinen tarve lunasta-

misen edellytyksenä on perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta epätäsmälli-

nen39, ja että sitä sen vuoksi tulisi pyrkiä konkretisoimaan lakiin otettavin aineellisin sään-

nöksin40. Voitaneenkin todeta, että jonkinasteinen konkretisointi tai edes arvioinnissa käy-

tettävien suuntaviivojen laatiminen edesauttaisi perus- ja ihmisoikeuksien parempaa toteu-

tumista varmistamalla, että pakkolunastusta käytetään vain lainsäätäjän tarkoittamiin tilan-

teisiin. Täsmentävät normit hyödyttäisivät sekä luovuttajaa että lunastajaa edistämällä pro-

sessin hyväksyttävyyttä luovuttajan silmissä ja siten parhaimmillaan ennaltaehkäisemällä 

valitusprosesseja. Toisaalta yhteiskunnan jatkuva kehittymisen voi arvioida johtavan sii-

                                                 

35 Ks. esim. HE 179/1975 II vp, s. 12: ”Yleispäteviä ohjeita on vaikeaa antaa. Yleisen tarpeen vaatimukset 

vaihtelevat eri aikoina ja eri olosuhteissa.” Ks. lisäksi Hollo 1984, s. 156: ”[---] sisältö vaihtelee alueellisesti, 

yksityiskohtaisesti ja ajallisesti”. 

36 HE 179/1975 II vp, s. 12. 

37 HE 101/1998 vp, s. 91. 

38 Ekroos ym. 2013, luku II.4. Yleinen tarve. 

39 PeVM 25/1994 vp, s. 4–5. 

40 PeVL 32/2010 vp, s. 5; PeVL 49/2002 vp, s. 4; PeVL 53/2001 vp, s. 2 ja PeVL 38/1998 vp, s. 7. 
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hen, että yleisen tarpeen vaatimukset muuttuvat ajansaatossa, jolloin aiemmin tehty konk-

retisointi ei enää riitä. Yleinen tarve voi myös vaihdella paikkakunnittain. Tällaisen ta-

pauskohtaisuuden vuoksi on selvää, että yleisen tarpeen tarkempi määrittely on vaikeaa. 

Kuten Talas on todennut, käsitteen vaihtelevuuden vuoksi ”kaikki yritykset antaa tälle kä-

sitteelle kiinteä määritelmä ovat ennakolta tuomitut epäonnistumaan”41. On kuitenkin 

huomattava, että vaikka käsitteen ennakoiva määrittely on vaikeaa, on yleinen tarve mah-

dollista tunnistaa konkreettisissa lainkäyttötilanteissa tapauskohtaisen harkinnan avulla42. 

Ojasta seuraten yleisen tarpeen olemassaolo onkin ratkaistava kussakin soveltamistilan-

teessa kunakin ajankohtana vallitsevien olosuhteiden ja arvostusten sekä oikeuskäytännön 

perusteella43.  

 

2.2.2 Vaihtoehtoisuus- ja intressivertailuedellytys 

Yleisen tarpeen vaatimuksen ohella LunL 4.1 §:ään sisältyy myös kaksi muuta edellytystä, 

jotka on otettava huomioon pakkolunastuksen asianmukaisuutta arvioitaessa. Lainkohdan 

toisen virkkeen mukaan lunastusta ei kuitenkaan saa panna toimeen, jos lunastuksen tar-

koitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksi-

tyiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty.44 Alku-

osa virkkeestä merkitsee ns. vaihtoehtoisuusedellytystä ja loppuosa ns. intressivertailuedel-

lytystä. Vaihtoehtoisuusedellytyksen mukaisesti pakkolunastusta ei saa panna täytäntöön, 

jos hanke voidaan toteuttaa jollakin muulla, yksityisen omaisuudensuojaan lievemmin 

puuttuvalla, keinolla. Kyse on eri toteuttamisvaihtoehtojen vertailusta.45 Vaihtoehtoisina 

keinoina tuodaan usein esiin vapaaehtoiset tavat luovutuksen toteuttamiseen, esimerkiksi 

raakamaan kauppa.46 Tarkasteltavaksi voi tulla myös suunnitellun pakkolunastuksen taus-

talla olevan hankkeen toteuttaminen jossakin muualla, esimerkiksi alueella, joka kunnalla 

                                                 

41 Talas 1924, s. 100. 

42 Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 108. 

43 Ks. esim. Ojanen 1978, s. 42. 

44 HE 179/1975 II vp, s. 12. 

45 Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 118. 

46 Ekroos ym. 2014, s. 121. 
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on jo hallussaan.47 Edellytyksen keskeisenä vaatimuksena siten on, että pakkolunastukseen 

turvaudutaan vasta viimeisenä keinona. Ennen kuin pakkolunastukseen ryhdytään, on py-

rittävä yleisen tarpeen ja maanomistajan edun mahdollisimman yhtäaikaiseen toteuttami-

seen. 

 

Intressivertailuedellytyksen mukaisesti pakkolunastaminen olisi mahdollista ainoastaan 

silloin, jos luovuttajien yksityisille eduille ei aiheudu suurempaa haittaa, kuin lunastami-

sesta saadaan hyötyä yleiselle edulle. Intressivertailuedellytyksen mukaan pakkolunastusta 

ei saa liioitella, eli sitä ei saa myöntää laajempaan alueeseen, kuin on yleisen tarpeen toteu-

tumiseksi välttämätöntä.48 Periaate siis merkitsee yleisen tarpeen ja yksilön perusoikeuk-

sien välillä tapahtuvaa punnintaa, jossa pakkolunastuksesta julkiselle saatava hyöty on 

olennaisesti suurempi, kuin yksityiselle koituva haitta. Yksilön ja julkisen edun välisen 

tasapainon saavuttamisessa yhtenä tekijänä on lunastettavaan omaisuuteen ja perusoikeu-

teen puuttumiseen nähden oikeudenmukaisen korvauksen maksaminen49. Riittämätön yksi-

lölle koituvan haitan hyvittäminen merkitsee intressivertailuedellytyksen rikkomista ja 

tällainen pakkolunastus olisi siten LunL 4.1 §:n vastainen. 

 

2.3 Erityisten lunastusperusteiden mukaiset edellytykset 

Yleisen lunastusperusteen lisäksi Suomen pakkolunastusoikeuteen sisältyy joukko muita 

lunastusperusteita. Kuten edellä on todettu, lunastuslain ulkopuolisiin aineellisiin säädök-

siin sisältyviä lunastusperusteita kutsutaan erityisiksi lunastusperusteiksi. Tämän tutkiel-

man kannalta keskeisimmät erityiset lunastusperusteet sisältyvät MRL 99 §:ään, jossa sää-

detään lunastuslupaan perustuvasta maan lunastamisesta. Kyseessä on keskeisin ja voi-

makkain kunnan maapoliittisen maanhankinnan keino50. Lainkohdan 1 momentti säätelee 

yleisen tarpeen vaatiessa kunnalle myönnettävästä luvasta lunastaa alue, joka tarvitaan 

yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai muutoin kunnan suunnitel-

mallista kehittämistä varten. 2 momentti säätää kaavan toteuttavalle viranomaiselle myön-

                                                 

47 Esimerkiksi tapauksessa KHO 2006:84 maanomistajat esittivät yhtenä valitusperusteenaan, että kaupungil-

la oli omistuksessaan jo runsaasti muita alueita, joille hanke voitaisiin toteuttaa pakkolunastuksen kohteena 

olevan maa-alueen sijasta, ks. KHO 2006:84, s. 2. 

48 Hollo 1984, s. 175–178; Kuusiniemi – Peltomaa 2001, s. 118 sekä Talas 1924, s. 109–110 ja 181.   

49 Ks. esim. EIT:n ratkaistavana ollut tapaus Stojko Arsovski ym. v. Makedonia (15.1.2013). 

50 Hovila 2009, s. 141 ja Häkkänen 2016, s. 341. 
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nettävästä oikeudesta lunastaa maakuntakaavaan otettu alue tai sen käyttöoikeuden supis-

tamisen, jos lunastaminen on tarpeellista maakuntakaavan toteuttamiseksi valtion, seudun, 

kuntayhtymän tai kunnan väestön yhteisiä tarpeita varten. 3 momentin mukaan kunnalle 

voidaan myöntää lupa lunastaa alue, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, 

asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan 

suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen, sekä alueen, joka on tarkoitettu kunnan 

tai kuntayhtymän laitokselle tai muihin näiden tarpeisiin. Lainkohdan mukaan asuntora-

kentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen lunastettavaan alueeseen voi 

sisältyä myös virkistys- ja suojelualuetta. 

 

MRL 99.1 §:n ilmentämästä lunastusperusteesta on käytetty nimitystä yleinen maapoliitti-

nen lunastusperuste. Sillä on keskeinen merkitys kunnan maapolitiikassa, sillä se mahdol-

listaa lunastusluvan hakemisen kaavoittamattomaan maa-alueeseen ennen kaavoituksen 

tuomaa arvonnousua.51 Suhteessa 99 §:n 2–3 momentteihin sen merkittävin ero on, että sitä 

ei ole muodollisesti kytketty kaavoitukseen, vaan kunnalta edellytetään muuta näyttöä lu-

nastustarpeesta: lunastuksen on oltava yleisen tarpeen vaatimaa. Lisäksi kunnan on kyettä-

vä näyttämään, että maa-aluetta tarvitaan sen suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntarakenta-

misen. Huomionarvoista on, että maapoliittinen lunastusperuste on MRL 99 §:n lunastus-

perusteista ainoa, joka vaatii erikseen yleisen tarpeen arviointia. MRL 99 §:n 2 ja 3 mo-

mentin sanamuodot eivät tätä edellytä, vaan pakkolunastus voidaan niiden perusteella to-

teuttaa kyseisten lunastusperusteiden asettamien muodollisten edellytysten täyttyessä. Esi-

merkiksi 3 momentti edellyttää yleiskaavan mukaisen tarpeen lisäksi tarvetta suunnitel-

manmukaiseen yhdyskuntakehitykseen, jonka olemassaolon kunta voi käytännössä osoittaa 

viittaamalla maapolitiikkaansa ohjaaviin ohjelmiin maankäyttöstrategioihinsa.52 

 

Eri lunastusperusteet sisältävät siis keskenään hyvin erilaisia edellytyksiä jopa saman py-

kälän sisällä. Toisaalta eri lunastusperusteet voivat olla päällekkäiset siten, että niitä kum-

paakin on mahdollista soveltaa. Esimerkiksi LunL 4.1 §:n yleinen lunastusperuste ja MRL 

99.3 §:n erityinen lunastusperuste voisivat kumpikin oikeuttaa saamaan lunastusluvan sa-

maan hankkeeseen, jos kummankin asettamat edellytykset ovat käsillä. Lähtökohtaisesti 

lunastuslupaa hakevan kunnan asiana on päättää, mihin perusteeseen se lupahakemukses-

                                                 

51 Näin esim. Hovila 2013a, s. 48. 

52 Ibid, s. 49. 
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saan vetoaa. Yleisesti ottaen hakemus kannattaa perustaa siihen lunastusperusteeseen, jon-

ka osalta näyttökynnys on matalin ja jonka edellyttämä näyttö on helpointa löytää. LunL 

4.1 § on pidetty edellytysharkinnassa hierarkkisesti korkeimmalla olevana lunastusperus-

teena, ja sen edellyttämää lupa- ja edellytysharkintaa on pidetty erityissäännöksiä tiukem-

pana.53 Kunnan voi siis olla kannattavampaa perustaa lunastuslupahakemus MRL 99.3 

§:ään. Oma kysymyksensä on, tarvitseeko pakkolunastushankkeen täyttää mahdollisesti 

myös yleisen lunastusperusteen asettamat edellytykset, eli yleisen tarpeen vaatimus sekä 

vaihtoehtoisuus- ja intressivertailuedellytykset, vai voiko kunta jättää ne huomioimatta 

hakiessaan lunastuslupaa MRL 99.2–3 §:n mukaisiin tarkoituksiin. Kyse on siis eri lunas-

tusperusteiden välisestä suhteesta, jota tarkastellaan seuraavassa luvussa.  

  

2.4 Eri lunastusperusteiden välinen suhde 

Yleisen tarpeen vaatimus pakkolunastuksen edellytyksenä sisältyy sekä PL 15.2 §:n, LunL 

4.1 §:n mukaisen yleisen lunastusperusteen sekä joidenkin erityisten lunastusperusteiden, 

kuten edellä mainitun MRL 99.1 §:n sanamuotoon. Toisaalta, kuten edellä on todettu, joi-

denkin erityisten lunastusperusteiden sanamuodossa ei edellytetä erikseen yleisen tarpeen 

vaatimuksien täyttymistä. Nämä lainsäädäntötekniset ratkaisut synnyttävät kysymyksen eri 

lunastusperusteiden välisestä suhteesta.54 Kyse on esimerkiksi siitä, voidaanko LunL 4.1 

§:n edellytykset ottaa täydentävästi huomioon erityisen lunastusperusteen mukaisessa lu-

paharkinnassa.55 Samasta pohdinta nousee esiin myös MRL 99.2–3 §:n kohdalla, jolloin 

arvioitavaksi tulee, voidaanko yleisen tarpeen vaatimuksen yhteensopivuutta taloudellisen 

edun tavoittelun kanssa lainkaan arvioida sellaisten erityisten lunastusperusteiden kohdalla, 

joissa yleistä tarvetta ei nimenomaisesti edellytetä. Esimerkiksi jos MRL 99.3 § on yleisen 

tarpeen vaatimuksesta täysin itsenäinen, ei merkitystä olisi sillä, onko hanke yleisen tar-

                                                 

53 Hovila 2009, s. 49–50. 

54 Kuusiniemi lähestyy yleisen ja erityisten lunastusperusteiden välistä suhdetta erottelemalla analyysin kos-

kemaan ensinnäkin lunastusperusteiden suhdetta lunastusoikeuden kannalta ja toiseksi lunastamisen edelly-

tysten kannalta (Ks. Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 34–40). Samaa erottelua ei tehdä tässä kirjoituksessa, 

vaan lunastusoikeuden ja lunastamisen edellytysten arvioinnin nähdään linkittyvän toisiinsa, eikä niitä voida 

MRL 99 §:n ja LunL 4.1 § välisessä arvioinnissa erottaa: lunastamisen edellytysten täyttyminen synnyttää 

lunastusoikeuden. 

55 Esimerkiksi oikeusministeriö on LunL:n uudistamista koskevassa selvityksessään nostanut esiin yleisen 

lunastusperusteen vaihtoehtoedellytyksen ja intressivertailuedellytyksen suhteen erityisiin lunastusperustei-

siin, ks. OM:n Selvityksiä ja ohjeita 33/2016, s. 31. 
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peen vaatimaa tai vaikuttavatko taustalla taloudellisen edun tavoitteluun tähtäävät päämää-

rät. Myöskään LunL 4.1 §:n asettamien muiden edellytysten soveltamista ei edellytettäisi, 

vaan riittävää olisi, että erityisen lunastusperusteen asettamat muodolliset vaatimukset täyt-

tyvät.56  

 

LunL:ia ja MRL:ia koskevat hallituksen esitykset eivät anna suoraa vastausta yleisen ja 

erityisten lunastusperusteiden välisen suhteen arvioimiseen. Niin ikään MRL 103 § sovel-

tuu sanamuotonsa perusteella ainoastaan lunastuksen toimeenpanoon eli lunastustoimituk-

seen ja lunastuskorvauksen määrittelyyn57. Oikeustieteessä kysymystä lähestytään tyypilli-

sesti kahden eri tulkintavaihtoehdon kautta: lex specialis -opin mukainen tulkinta johtaa 

yleisen lunastusperusteen syrjäytymiseen tilanteissa, joihin on olemassa soveltuva erityi-

nen lunastusperuste. On katsottu, että lex specialis -oppia noudatettaessa lunastusta ei voi-

da perustaa myöskään yleiseen lunastusperusteeseen, jos lunastaminen ei olisi mahdollista 

jonkin erityistä lunastusperustetta koskevan rajauksen vuoksi. Toinen vaihtoehto välien 

ymmärtämiseen on tulkita LunL 4.1 §:n lunastusperustetta ”aidosti ja laajasti” yleisenä 

lunastusperusteena. Pakkolunastaminen olisi tämän tulkintatavan mukaan mahdollista aina, 

kun yleisen lunastusperusteen mukaiset edellytykset täyttyvät.58 

 

Kuusiniemi pitää jälkimmäistä vaihtoehtoa parempana. Hänen mukaansa pakkolunastami-

sen on oltava aina mahdollista, kun yleinen tarve niin vaatii. Erityisten lunastusperusteiden 

toimiminen tätä mahdollisuutta kaventavina ”olisi tavallaan järjestelmän vastaista”. Hän 

huomauttaa, että erityisten lunastusperusteiden säätämiselle ei sinänsä ole esteitä, mutta 

niiden roolin on rajoituttava erityisesti esille nostetuiksi lunastusperusteiksi tyhjentävän 

sääntelyn sijaan.59 Ojanen sen sijaan katsoo, että suhteessa yleiseen lunastusperusteeseen 

erityiset lunastusperusteet ovat täsmennyksiä, joista käy ilmi lainsäätäjän tahto siitä, että 

                                                 

56 Ekroos ym. tuovat esiin, että kysymys LunL 4.1 §:n intressivertailuedellytyksen soveltumisesta erityisiin 

lunastusperusteisiin on ongelmallista. Lisäksi vaihtoehtoisuusedellytyksen soveltumisen voidaan nähdä riip-

puvan lunastustilanteesta ja lunastuksen tarkoituksesta, ks. Ekroos ym. 2014, s. 121. 

57 MRL 103 §: ”Jollei siitä, mitä muualla tässä laissa säädetään, muuta johdu, tämän lain nojalla tapahtu-

vaa lunastusta toimeenpantaessa taikka tässä laissa tarkoitettuun luovutukseen tai maankäytön rajoitukseen 

perustuvaa korvausta määrättäessä on noudatettava kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk-

sesta annettua lakia (603/1977), jäljempänä lunastuslaki.” 

58 Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 35. 

59 Ibid, s. 36. 
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lunastus kyseisten lunastusperusteiden mukaisiin tarkoituksiin ilmentää yleisen tarpeen 

vaatimusta. Jos yksittäistapauksessa ei ole olemassa ao. erityislain osoittamia edellytyksiä 

lain säätelemään hankkeeseen, ei lunastusta voitaisi perustaa myöskään yleiseen lunastus-

perusteeseen.60 Tällöin yleistä tarvetta ei tarvitsisi eikä edes voitaisi erikseen arvioida, jos 

säädöksen sanamuoto ei sitä erikseen vaadi. Erityinen lunastusperuste syrjäyttäisi siten 

täysin yleisen lunastusperusteen. 

 

Ojasen kannattama tulkintavaihtoehto ilmentää niin sanottua lex specialis -oppia, jossa 

yleinen lunastusperuste tulisi sovellettavaksi vain sellaisissa tilanteissa, joita varten ei ole 

säädetty erityisestä lunastusperusteesta.61 Tämä tulkintatapa merkitsee sitä, että LunL 4.1 

§:n mukainen yleinen lunastusperuste olisi eräänlainen lainsäätäjän luoma ”hätärengas” 

tilanteisiin, joissa ei ole lainkaan säädetty erityisestä lunastusperusteesta. Tulkinta tiukasti 

kyseisen säännön mukaan toisaalta tarkoittaisi sitä, että tiettyihin erityisen lunastusperus-

teen mukaisiin tilanteisiin ei sovellettaisi LunL 4.1 §:ssä säädettyjä yleisen tarpeen vaati-

musta sekä vaihtoehtoisuus- ja intressivertailuedellytyksiä. Tällaista yleislain syrjäytymistä 

voidaan Kuusiniemen mukaan perustella pakkolunastamismahdollisuuden poikkeukselli-

suudesta käsin. Jos esimerkiksi maan hankkimisesta yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin 

säännellään erityislailla, yleislain mukaisen yleisen lunastusperusteen soveltamista voitai-

siin pitää erityisnormin kiertämisenä. Näin ollen on perusteltua, että yleisen lunastusperus-

teen ja erityisen lunastusperusteen välisessä ristiriitatilanteessa yleinen lunastusperuste 

tulisi jättää soveltamatta.62 

 

Määttä kuitenkin huomauttaa, että lex specialis -säännön perusteella tapahtuva säännöksen 

soveltamatta jättäminen on harvinaista, sillä mahdolliset lakien väliset ristiriitatilanteet 

tulee ratkaista ensisijaisesti säännöksiä tulkitsemalla.63 Hänen mukaansa lex specialis -

säännön käytössä ei ole oikeastaan lainkaan kyse lain tulkinnasta, vaan sääntöä sovelletaan 

lain tulkinnan jälkeen tilanteissa, joissa yleislain ja erityislain säännökset osoittautuvat 

sovittamattomalla tavalla ristiriitaisiksi ja niistä voidaan soveltaa vain toista.64 Määtän kan-

                                                 

60 Ojanen 1978, s. 42. 

61 Ks. myös Ekroos ym. 2014, s. 120 ja Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 34. 

62 Ks. Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 35. 

63 Määttä 2016, s. 317–318. 

64 Ibid, s. 317 ja Määttä 2013, s. 180. 
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ta on askel niin sanottua yhteensovittavaa tulkintaa, jota yleisesti pyritään noudattamaan 

ympäristöoikeudellisessa ratkaisutoiminnassa.65 Tämä ilmentää Määtän mukaan yleislain 

kunnioittamisen periaatetta, jonka mukaisesti yleislain säännöksiä on pyrittävä sovelta-

maan täydentävästi erityislain säännöksen rinnalla.66 Yleislakien kunnioittamisen periaatet-

ta noudatettaessa edistetään lainkäytön ennakoitavuutta ja johdonmukaisuutta, minkä lisäk-

si noudatetaan myös vallitsevaan kotimaiseen tuomarinideologiaan kuuluvaa lainsäätäjän 

kunnioittamisasennetta.67 Yleislain kunnioittamisen periaatteen heikkoutena voidaan kui-

tenkin pitää sitä, että lainsoveltajan voi olla vaikea päätellä, onko erityissääntely tarkoitettu 

tyhjentäväksi suhteessa yleissäännökseen vai onko yleislakia tarkoitettu sovellettavan täy-

dentävästi.68 

 

KHO vaikuttaa ratkaisukäytännössään hylänneen tiukan lex specialis -säännön mukaisen 

tulkintatavan. Esimerkiksi tapauksessa KHO 2007:84 se totesi, että kysymyksessä olevassa 

MRL 99.3 §:n mukaiseen erityiseen lunastusperusteeseen perustuvassa lunastuslupa-

asiassa on erityisen lunastusperusteen lisäksi sovellettava lunastuslain 4.1 §:n toisen virk-

keen mukaista ”yleistä lunastusoikeudellista periaatetta, jonka mukaan lunastusta ei saa 

kuitenkaan panna toimeen, jos lunastuksen tavoite voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain 

muulla tavalla”.69 Samoin tapauksessa KHO 2006:84 KHO otti kantaa MRL 99.3 §:n edel-

lytyksien lisäksi LunL 4.1 §:n toisen virkkeen vaatimuksiin.70 Huomionarvoista on, että 

tapauksissa KHO ei lähemmin tarkastellut yleisen tarpeen vaatimuksen asettamien edelly-

tysten täyttymistä, vaan perusti ratkaisunsa MRL 99.3 §:n mukaisten (muodollisten) edel-

lytysten täyttymiseen. Tämä antaa ymmärtää KHO:n tulkitsevan MRL 99.3 §:n mukaisten 

edellytysten konkretisoivan yleisen tarpeen vaatimusta.71 Toisaalta viittaukset LunL 4.1 

§:n ilmentämään vaihtoehtoisuusedellytykseen tarkoittavat, että yleisen lunastusperusteen 

                                                 

65 Ks. myös Kokko 2017, s. 88. 

66 Määttä 2013, s. 179. 

67 Määttä 2016, s. 315. 

68 Määttä 2013, s. 179. 

69 KHO 2007:84, s. 13. 

70 Ks. myös KHO 2009:92. KHO on päätynyt samaan tulkintaan myös muihin lakeihin sisältyvien erityisten 

lunastusperusteiden osalta, ks. esim. KHO 2013:143, jossa KHO katsoi, että kyseessä olevassa LSL 52.3 §:n 

erityiseen lunastusperusteeseen perustuvassa lunastuslupa-asiassa sovelletaan LSL:n säännösten ohella lunas-

tuslain 4 §:n 1 momentin toisesta virkkeestä ilmeneviä yleisiä lunastusoikeudellisia periaatteita. 

71 KHO:n tulkinta on yhdenmukainen ympäristövaliokunnan esittämän kannan kanssa (YmVM 6/1998 vp). 
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mukaisia edellytyksiä ei voida täysin sivuuttaa ratkaisutoiminnassa. KHO:n kanta näyttää 

näin ollen olevan, että erityiset lunastusperusteet ilmentävät yleisen tarpeen vaatimusta, 

mutta huomioon on kuitenkin aina otettava myös LunL 4.1 §:n mukaiset vaatimukset in-

tressivertailusta ja vaihtoehtoedellytyksestä. Ne vaikuttavat KHO:n perusteluiden sana-

muodon mukaan ratkaisutoiminnassa lunastusoikeuden järjestelmän yleisinä periaatteina.72 

KHO:n kanta yleisen ja erityisen lunastusperusteiden välisestä suhteesta jää siten jokseen-

kin epäselväksi: ratkaisuista ei voida varmuudella todeta, miten se suhtautuisi LunL 4.1 §:n 

toiseen virkkeeseen, jos sen sisältämiä edellytyksiä ei voitaisi pitää yleisinä oikeusperiaat-

teina.73 Kuitenkin oikeustieteessä esitettyjen kantojen mukaisesti voidaan päätyä totea-

maan, että (kuten ympäristöoikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ylipäätään) pakkolunastuk-

sen edellytyksiä koskevassa ratkaisutoiminnassa ei voida noudattaa perinteistä lex specialis 

-sääntöä ainakaan sen tiukimmassa muodossa. Sen sijaan pyrkimyksenä on tulkita eri lake-

ja yhteensovittavasti. Lainsäätäjän tarkoituksen voidaan olettaa olleen erityisen lunastuspe-

rusteen tulkitseminen yleisen tarpeen vaatimuksen konkretisoijaksi. Etenkin MRL 99.3 §:n 

kohdalla on vaikeaa nähdä, että sen mukaiset tarkoitukset, liikenneväylän rakentaminen, 

asuntorakentaminen tai muu siihen liittyvä yhdyskuntarakentaminen, joita tarvitaan kunnan 

suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen, eivät olisi yleisen tarpeen vaatimia. 

 

Lunastusperusteiden välisten suhteiden tulkitseminen edellisessä kappaleessa kuvatulla 

tavalla ei kuitenkaan vähennä tarvetta tarkastella yleisen tarpeen ja taloudellisen edun ta-

voittelun yhteensopivuutta. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että yleinen tarve on perustus-

laissa säädetty pakkolunastuksen keskeiseksi edellytykseksi. Yleisen tarpeen asettamat 

vaatimukset on siten huomioitava esimerkiksi lainsäädäntöä kehitettäessä. Lisäksi yleisen 

tarpeen, samoin kuin vaihtoehtoisuus- ja intessivertailun edellytysten voidaan nähdä saa-

vuttaneen aseman yleisinä pakkolunastusoikeudellisina periaatteina, jolloin niillä on vaiku-

                                                 

72 Ks. Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 38. Myös Hovila huomauttaa, että näitä periaatteita voidaan jopa pitää 

lunastusoikeuteen muotoutuneiden yleisten oppien ilmentymänä, ks. Hovila 2009, s. 173. 

73 Oikeusperiaatteilla nähdään yleisesti olevan vaikutusta oikeudelliseen ratkaisutoimintaan etenkin jousta-

vien ja sisällöltään avoimien normien soveltamisessa. Periaatteet voivat laajemminkin ohjata oikeudellista 

päätöksentekoa tai laintulkintaa esimerkiksi normikonflikteja ratkoessa ja lain aukkoja täytettäessä. Niillä on 

merkitystä myös arvojen välittämisessä ratkaisutoimintaan ja lainkäytön ennakoitavuuden lisäämisessä. Ks. 

Kokko 2017, s. 131–132. Vrt. Hovila, joka ei näe ongelmaa ratkaisujen oikeusperiaatteisiin viittaavan sana-

muodon kanssa, vaan näkee ratkaisut Määttää seuraten yhteensovittamisstrategian ilmentyminä, Hovila 2009, 

s. 164–165. 
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tusta myös erityisen lunastusperusteen soveltamisessa. Lisäksi on huomattava, että edel-

leen osa erityisten lunastusperusteiden, kuten MRL 99.1 §:n, sanamuodoista sisältää erik-

seen vaatimuksen yleisen tarpeen täyttymisestä.  

 

Yleisen tarpeen vaatimuksen pakkolunastukselle asettamien kriteereiden tarkastelua on 

muutoinkin aiheellista jatkaa, sillä kuntien pakkolunastushankkeiden taustalla mahdollises-

ti vallitsevina motiiveina (ns. spekulatiivisina motiiveina74) saattaa esiintyä sellaisia teki-

jöitä, joita ei perinteisesti ole nähty yhteensopivina yleisen tarpeen vaatimuksen kanssa. 

Häkkäsen mukaan ilmiö liittyy jännitteeseen, joka syntyy kunnan kaksinaisesta roolista 

toisaalta maankäytön sääntelytehtävästä vastaavana viranomaisena ja toisaalta maan hank-

kijana ja luovuttajana. Tämän asetelman voidaan nähdä luovan tiettyjä ristiriitoja kunnan 

sääntelytehtävän tavoitteiden ja omistajaintressien välille ainakin silloin, kun korostetaan 

maanomistajan tavoitetta hyötyä maksimaalisesti omistamastaan maa-alueesta ja säänteli-

jän intressiä toimia parhaan mahdollisen elinympäristön edistämiseksi.75 Tämä aihe otetaan 

tarkasteluun seuraavaksi. Luvussa 3.1 tutkitaan lainsäädännöllisiä ja -tulkinnallisia meka-

nismeja, jotka mahdollistavat kunnalle taloudellisen edun saavuttamisen kunnan pakkolu-

nastaessa yksityisen maata. Lisäksi tarkastelussa on tällaisen toiminnan hyväksyttävyys 

oikeustieteen ja EUT:n ratkaisutoiminnan valossa. Niin ikään huomiota kiinnitetään siihen, 

missä määrin valittajien väitteet kunnan spekulatiivisista motiiveista vaikuttavat KHO:n 

ratkaisuihin. 

 

 

                                                 

74 Kunnan spekulatiivisilla motiiveilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa sitä, että pakkolunastuksen todellisena 

tavoitteena on epäillysti jonkin muun, lunastusperusteen ulkopuolisen ja mahdollisesti epäasiallisen tavoit-

teen saavuttaminen. 

75 Ks. Häkkänen 2016, s. 89. 



28 

 

3 Kunnan taloudellinen hyöty pakkolunastuksen motiivina 

3.1 Taloudellisen hyödyn muodostuminen raakamaan 

pakkolunastamisessa 

3.1.1 Kunnan rooli maankäytössä 

Kunnan on MRL 20.1 §:n mukaan huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä ra-

kentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. 

Kunnilla on siten sekä oikeus että velvollisuus maapolitiikan harjoittamiseen alueellaan.76 

Kunta saa 121 §:ssä turvatun itsehallintonsa ja demokraattisen päätöksentekojärjestelmänsä 

piirissä tietyin rajoituksin itse valita ne keinot ja lainsäädännölliset välineet, joilla se tätä 

tehtäväänsä toteuttaa.77 Vapaaehtoisen maanhankinnan lisäksi kunta voi harjoittaa maapo-

litiikkaa kaavoituksella, erilaisilla verotuksellisilla instrumenteilla, etuosto-oikeudellaan tai 

nyt tarkemmin käsiteltävänä olevalla pakkolunastuksella. Näistä eniten yksilön omaisuu-

densuojaan puuttuvana ja siten kunnan maanhankinnan kannalta voimakkaimpana keinona 

on pidetty pakkolunastusta.78  

 

Päättäessään maapolitiikkansa suunnasta kunnan on tehtävä päätös kaavojen edistämisen ja 

toteuttamisen tavoista. Yksi tällainen päätös on, että kaavoittaako kunta yksityisen omis-

tamaa maaomaisuutta, vaiko ainoastaan jo valmiiksi omistamiaan maa-alueita.79 Lisäksi 

kunnan tulee päättää niistä keinoista, millä se tarvittaessa pyrkii hankkimaan maa-alueen 

omistukseensa. Kunnat ovat perinteisessä maapolitiikassaan päättäneet hankkia maa-

alueita omistukseensa ennen maan asemakaavoittamista joko ostamalla tai pakkolunasta-

                                                 

76 Kunnan maapolitiikan määritelmä on johdettavissa MRL 5 a §:stä, jonka mukaan kunnan maapolitiikka 

käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan 

edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Hovilan mukaan kunnan maapolitiikalla on vakiintuneesti tarkoitet-

tu toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa kunnan maa-alueiden hankintaan, luovutukseen ja hinnoitteluun 

ja joilla kunta edistää maankäyttöään koskevien tavoitteidensa saavuttamista, ks. Hovila 2010, s. 9 sekä Ho-

vila 2013a, s.10. 

77 Ks. KHO 2006:84, KHO 2007:84 ja KHO 2009:92. 

78 Hovila 2009, s. 141. 

79 Hovila 2013a, s. 9. 
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malla.80 Esimerkiksi Vantaan kaupunki on päättänyt kaavoittaa ensisijaisesti kaupungin 

omistamia maita, ja maanhankinnan osalta se on eksplisiittisesti todennut, ”[m]aapolitiikan 

kaikki keinot (mm. etuostot ja lunastukset) otetaan käyttöön.81 

 

Käytännössä kunnalle myönnettävään lunastuslupaan perustuva maan lunastaminen mer-

kitsee kiinteän omaisuuden pakotettua myyntiä kunnalle jonkin yleisen tarpeen vaatiman 

päämäärän toteuttamiseksi. Micelin esittämän taloudellisen teorian mukaan vaihdannassa, 

oli sitten kyse vapaaehtoisesta tai pakotetusta omaisuudensiirrosta, on yleisesti kysymys 

hyödyn tavoittelusta: resursseja siirretään käytettäväksi johonkin sellaiseen tarkoitukseen, 

josta siitä saadaan aiempaa enemmän hyötyä. Normaalein markkinavoimin toimivassa 

vaihdannassa tämä tapahtuu tavallisella kaupankäynnillä, ja julkisen vallan rooli rajoittuu 

lainsäädännön tasolla tapahtuvaan yksilön omaisuudensuojan toteuttamiseen ja vaihdannan 

edistämiseen.82 Pakkolunastus kuitenkin tulee tarpeelliseksi, jos vapaaehtoiseen kauppaan 

ei päästä.83 Vapaaehtoisen kaupan epäonnistumisessa on usein kyse erityisesti ristiriidasta 

yksityisen ja kunnan maan arvoa koskevien näkemysten välillä.84 Etenkin kaavoittamatto-

man raakamaan tuottoarvo voi olla vähäinen, jolloin myös maanomistajan intressissä on 

myydä alue. Ristiriita yksityisen ja kunnan intressien välillä liittyy tällöin siihen, mihin 

hintaan maa-alueesta luovutaan, ei niinkään pakkolunastukseen itseensä85.  

 

Tapauksessa KHO 2009:92 oli kyse muun ohella siitä, voiko kunta ja millä 

perustein pakkolunastaa maata MRL 99.1 §:n ja LunL 4.1 §:n nojalla teolli-

suuden tarpeisiin. Valittajana toiminut maanomistaja katsoi, että pakkolunas-

tamisen käyttö tässä tapauksessa ei ollut yleisen tarpeen vaatimaa, sillä lunas-

tettavan alueen asemakaavoittaminen teollisuuden tarpeisiin ei itsessään herä-

tä maanomistajissa vastustusta. Sen sijaan kiista koskee vain sitä, saako 

maanomistaja vai kunta alueen kehittämisestä voiton.86 Osapuolten välillä oli 

käyty kauppaneuvotteluja, mutta vapaaehtoinen kauppa oli jäänyt toteutumat-

ta osapuolten maan arvoa koskevien eriävien näkemyksien vuoksi. Maan-

                                                 

80 Kuntaliitto – Ympäristöministeriö 2009, s. 4. 

81 Vantaan kaupunki 2014, s. 4. 

82 Miceli 2011, s. 151. 

83 On syytä muistaa, että pakkolunastaminen ei ainoastaan tule tällöin kyseeseen, vaan on myös LunL 4.1 §:n 

intressivertailuperiaatteen mukaan sallittua ainoastaan, jos vapaaehtoiseen kauppaan ei päästä. 

84 Kuntaliitto – Ympäristöministeriö 2009, s. 7. 

85 Varsinainen lunastuskorvaus määrätään vasta lunastusluvan myöntämisen jälkeen LunL 3 luvun mukaan 

suoritettavassa lunastustoimituksessa, joka on lunastuslupaharkinnasta erillinen prosessinsa.  

86 KHO 2009:92, s. 5. 
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omistajien hintapyyntö ja muut kauppaehdot olivat kunnan näkemyksen mu-

kaan liian kalliit alueen toteutuksen kannalta. KHO hylkäsi valituksen viita-

ten kunnalle MRL 20.1 §:n mukaisesti kuuluvaan oikeuteen maapolitiikan 

harjoittamiseen alueellaan, johon kuuluvien keinojen käyttämistä ei ole 

MRL:lla tai siihen myöhemmin tehdyllä muutoksella tarkoitettu rajoittaa. 

Kunnan katsottiin täyttäneen LunL 4.1 §:n mukaisen vaihtoehtoisuusedelly-

tyksen käytyään maanomistajien kanssa ostoneuvotteluja. Lunastuslupa oltiin 

siten voitu myöntää.  

 

Tapauksesta ilmenee, että vapaaehtoinen kauppa oli jäänyt toteutumatta osapuolten maan 

arvoa koskevien eriävien näkemyksien vuoksi. Toisin sanoen myyntihinnasta ei ole osa-

puolten välillä päästy yhteisymmärrykseen. Itse hanke, jota varten maaomaisuutta pakko-

lunastetaan ja pakkolunastus itsessään eivät siis välttämättä herätä maanomistajassa vastus-

tusta, vaan kyse on maan arvon sekä myyntihinnan määrittelystä. 

 

Kuntien maapolitiikassa on tunnustettu kuntien kaavoitusta ja maapolitiikkaa koskevien 

ratkaisujen merkittävä vaikutus kunnan taloudelle.87 Häkkänen tuo esiin, että kuntien maa-

poliittisista ratkaisuista on havaittavissa kasvukeskusten osalta pyrkimys hyödyntää alueel-

laan vallitsevaa korkeaa maan arvoa, ja että kuntien päätöksenteossa voidaan tietyin osin 

puhua jopa maapolitiikan liiketaloudellistumisesta. Kunnat voivat tavoitella taloudellista 

voittoa esimerkiksi kieltäytymällä kaavoittamasta yksityisen omistamaa maa-aluetta ja 

myöhemmin hankkimalla sen itselleen erilaisilla käytettävissään olevin keinoin, esimerkik-

si pakkolunastamisella.88 Lunastusmahdollisuuden käyttö kaavoittamattomilla alueilla 

mahdollistaa alueen hankkimisen kunnalle jo ennen kaavoituksen mahdollisesti mukanaan 

tuomaa arvonnousua.89 Kunnan maankäytöllistä roolia voi siis luonnehtia, ja yleisesti on-

kin luonnehdittu, eräänlaiseksi maankäyttömonopoliksi. Tähän kunnan rooliin voi nähdä 

liittyvän erilaisia maan arvoon ja pakkolunastusinstituutioon liittyviä ongelmia. Ensinnäkin 

kunnan lunastusmahdollisuuden käyttämisen asianmukaisuutta kaavoittamattomilla alueilla 

voidaan kyseenalaistaa silloin, jos kunnalle alkaa muodostua liiketoiminnallista voittoa 

tonttien hankinnan, jalostamisen ja eteenpäin luovutuksen kautta.90  

                                                 

87 Kuntaliitto – Ympäristöministeriö 2009, s. 3,  

88 Häkkänen 2016, s. 344–345. 

89 Hovila 2009, s. 141. 

90 Häkkänen 2016, s. 344–345. Ks. myös Sallisen kanta, jonka mukaan kunta ei saa ryhtyä toimintaan pelkäs-

tään liiketoiminnallisen voiton tavoittelemiseksi, Sallinen 2007, s. 197 ja 399–400. Kunnan liiketaloudellisen 

voiton tavoitteluun liittyviä ongelmia käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 3.2. 
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3.1.2 Maasta suoritettavan lunastuskorvauksen määräytymisen perusteet 

PL 15.2 §:n mukaan pakkolunastus on sallittua ainoastaan täyttä korvausta vastaan. Näin 

ollen lunastuslainsäädännön lähtökohtana on, että lunastettavan omaisuuden omistajalla on 

oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä 

(LunL 29.1 §). LunL:n esitöiden mukaan tämä tarkoittaa sitä, että luovuttajan varallisuus-

asema ei saa lunastuksen vuoksi huonontua eikä parantua, vaan lunastuskorvauksen on 

vastattava sitä luovuttajan varallisuusaseman heikkenemistä, joka lunastuksen vuoksi syn-

tyisi, jos lunastuskorvausta ei maksettaisi.91 Täyden korvauksen on katsottu pitävän sisäl-

lään lunastettavasta omaisuudesta suoritettavan lunastuskorvauksen (LunL 30–33 §) lisäksi 

haitankorvauksen (LunL 35 §) sekä vahingonkorvauksen (LunL 37 §).92  

 

Lunastuskorvaus määräytyy LunL 30.1 §:n mukaan maan käyvän hinnan mukaan.93 Käy-

vän hinnan määritelmää pidetty jokseenkin avoimena94, mutta yleisimmin sen katsotaan 

määräytyvän markkina-arvoperiaatteen mukaisesti. OM mukaan käyvällä hinnalla tarkoite-

taan sellaista hintaa, joka saataisiin kyseistä kohteesta, kun se myydään ”normaalilla taval-

la”, mikä tarkoittaa hinnan määräytymistä sen mukaan millainen korvaus sanotusta tai 

vastaavasta muusta omaisuudesta on aikaisemmin maksettu. Kyse on siis maan markkina-

arvosta, eli hinnasta, jolla maa-alue vaihtaisi omistajaa kahden toisistaan riippumattoman 

rationaalisen toimijan välisessä vapaaehtoisessa vaihdannassa.95 Markkina-arvon selvittä-

                                                 

91 HE 179/1975 II vp, s. 18. 

92 Ks. mm. Hollo 1984, s. 217 ja 220 sekä Ojanen 1978, s. 116. 

93 Kyseessä on vain lähtökohta, sillä lunastuskorvauksen määräämiseen on sovellettavissa myös muunlaisia 

arviointimenetelmiä. Esimerkiksi silloin, jos käypä hinta ei vastaa luovuttajan täyttä menetystä, arvioiminen 

on perustettava omaisuuden tuottoon tai siihen pantuihin kustannuksiin (LunL 30.2 §). Ks. OM:n Selvityksiä 

ja ohjeita 33/2016, s. 15. 

94 Länsineva 2002, s. 225. 

95 Ks. Häkkänen 2016, s. 37; OM:n Selvityksiä ja ohjeita 33/2016, s. 16 ja OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 

2019:2, s. 50. Ks. lisäksi Häkkänen 2016, s. 39–40: Häkkäsen mukaan markkina-arvoon perustuva maan 

arvon määrittely lähtee sen tarkastelusta, millä hinnalla maa vaihtaisi omistajaa kahden toisistaan riippumat-

toman, rationaalisen toimijan keskeisessä vapaaehtoisessa kaupassa. Tällöin maan arvo muodostuu korkeim-

man ja parhaan käyttötavan doktriinin mukaisesti seuraten sitä, mikä on taloudellisesti kannattavin, fyysises-

ti mahdollinen sekä oikeudellisesti todennäköisesti sallittu käyttötapa. Arvon määrittelyssä huomioita kiinni-

tettäisiin siis keskeisimmin huomiota rakentajalle hankkeesta mahdollisesti koituvaan tuottoon ja siihen, 
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mistä vaikeuttaa eri kauppojen vertailukelpoisuuteen liittyvät epävarmuustekijät, kuten 

esimerkiksi kauppojen mahdollisesti vähäinen määrä, niiden aikajänne sekä mahdolliset 

kauppojen erityispiirteet.96 Maan markkina-arvoon voi vaikuttaa myös esimerkiksi alueen 

ennakoitu yleinen kehitys ja tuleva kaavoitus.97 Lunastusoikeudessa puhutaan yleisesti 

maan odotusarvosta, eli odotettavissa olevasta edusta, joka niin ikään tulee lähtökohtaisesti 

korvata luovuttajalle.98 

 

LunL sisältää kuitenkin myös muita normeja, jotka suoraan vaikuttavat lunastuskorvauksen 

ja sitä kautta välillisesti myös maanomistajan ennakoitavissa olevaan maan arvoon. Nimit-

täin hankittaessa kunnalle kiinteää omaisuutta yhdyskuntarakentamista varten alueelta, 

jolle kunta on päättänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa on päätetty 

muuttaa, ei kaavan laatimis- tai muuttamispäätöksen jälkeen tapahtunutta maan arvonnou-

sua oteta huomioon (LunL 31.2 §). Korvausta määrättäessä jätetään huomioon ottamatta 

maan arvonnousu enintään 7 vuotta lunastuksen vireillepanoa edeltäneestä päivästä lähtien 

(LunL 31.3 §). Kyseisen arvonleikkaussäännöstön myötä kaavoituksesta seuraavaa maan 

odotusarvon nousua ei siis korvata maanomistajalle. Tämä merkitsee maanomistajan varal-

lisuusaseman huonontumista.99 Säännös liittyy perustuslakivaliokunnan korostamaan peri-

aatteeseen, jonka mukaan ”Itse sen yrityksen, jonka vuoksi lunastus tapahtuu, ei tulisi saa-

da vaikuttaa lunastuskorvausta korottavasti eikä alentavasti”100. Perustuslain turvaaman 

omaisuuden suojan ei siis katsota estävän sitä, että lunastuskorvauksesta vähennetään sen 

                                                                                                                                                    

 

kuinka todennäköisesti hanke on mahdollista toteuttaa kyseiselle alueelle. Doktriini huomioi sen, että joskus 

kannattavin ja korkeimman tuoton tuova käyttötapa ei ole sama, kuin maan vallitseva oikeudellinen (kaavoi-

tuksen mukainen) käyttötapa olisi. Esimerkiksi kaavoittamaton raakamaa on taloudellisesti vähemmän arvo-

kas, kuin asumiskäyttöön kaavoitettu maa. Tällöin rakennushanketta suunnittelevan on raakamaan hinnan 

arvioimisessa arvioitava myös millä todennäköisyydellä kaava saadaan muutettua vastaamaan sitä käyttötar-

koitusta, johon rakennuttaja on maata hankkimassa. 

96 OM:n Selvityksiä ja ohjeita 33/2016, s. 16. Markkina-arvosta ja omaisuuden arvon arviointimenetelmistä 

lisää ks. Ojanen 1978, s. 117–120. 

97 Häkkänen 2016, s. 37. 

98 Ojanen 1978, s. 115. Ks. maan odotusarvon määrittelystä ja vaikutuksista lisää Häkkänen 2016, s. 36–37. 

99 Näin ollen se merkitsee poikkeusta täyden korvauksen periaatteeseen, sillä arvonleikkaustilanteissa maan-

omistaja ei pääse siihen varallisuusasemaan, jossa hän olisi ollut ilman pakkolunastushanketta, ks. Kuusinie-

mi – Peltomaa 2000, s. 140. 

100 PeVM 14/1977 vp, s. 2–3. 
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hankkeen tuoma maan arvonnousu, jonka vuoksi pakkolunastukseen ryhdytään. Arvon-

leikkaamisen alkamisajankohta voidaan sitoa kunnan tekemiin kaavoituspäätöksiin101, mi-

kä entisestään lisää tietynlaista epävarmuutta maanomistajan oikeusasemaa ajatellen – kun-

tahan voi periaatteessa milloin vain tehdä päätöksen, joka voi vaikuttaa maanomistajan 

asemaan merkittävälläkin tavalla. 

 

Tapauksessa KKO 2014:2 oli ratkaistavana lunastuskorvauksen suuruutta 

koskeva riita. Jyväskylän kaupunki oli aiemmin saanut oikeuden lunastaa yk-

sityisen yhtiön A:n omistamat kiinteistöt yhdyskuntarakentamista varten. Rii-

ta KKO:ssa koski kysymystä siitä, kuuluiko lunastuskorvausta määrättäessä 

ottaa huomioon asemakaavoituksesta johtunut maan arvonnousu. Valittajana 

toiminut Yhtiö A vaati kaupungilta lunastuskorvauksena yhteensä 3 825 000 

euroa, joka perustui vuonna 2006 alueelle laaditun asemakaavaehdotukseen 

sekä kiinteistöt aiemmin omistaneen yhtiön ja Jyväskylän maalaiskunnan vä-

lisen maankäyttösopimusluonnoksen perusteella laskettuun alueen rakennus-

oikeuden nettomyyntituloihin kolmen vuoden realisointiajalla. Lunastustoi-

mikunta määritti lunastuskorvaukseksi 550 000 euroa katsoen, ettei LunL 31 

§:n 2 momentin arvonleikkaussäännös edellytä nimenomaista asemakaavan 

laatimispäätöstä, vaan alueen asemakaavoituksen vireille tulosta ilmoittami-

nen paikallisessa sanomalehdessä sekä kunnanhallituksen hyväksymässä 

kaavoituskatsauksessa riitti osoittamaan, että kunnassa oli tehty päätös ase-

makaavan laatimisesta lunastuksen kohteena olevalla alueella. Arvonnousun 

leikkaamisen katsottiin määräytyvän sen ajankohdan perusteella, jolloin ase-

makaavan vireille tulosta on ilmoitettu. Lunastuskorvauksen määrittelyssä ei 

näin ollen otettu huomioon asemakaavoituksesta johtunutta maan arvonnou-

sua. Maaoikeus hyväksyi lunastustoimikunnan tekemän ratkaisun, eikä KKO 

nähnyt perusteita muuttaa maaoikeuden ratkaisua. 

 

Arvonleikkaussäännön soveltaminen johtaa siis huomattavasti alhaisempaan lunastuskor-

vaukseen, kuin mitä korvaus olisi asemakaavan tuoman arvonnousun myötä. Tämä luon-

nollisesti herättää maanomistajissa tyytymättömyyttä – merkitseehän tällainen maan odo-

tusarvon leikkaaminen sitä, että maanomistajalle ei korvata täyttä maan käypää arvoa. Joi-

denkin arvioiden mukaan arvonleikkaussääntelyn käytännön merkitys yhteiskuntatasolla 

on vähäinen, sillä se tulee sovellettavaksi ainoastaan tilanteissa, joissa asemakaavan laati-

mispäätös on jo tehty ennen lunastusta, mutta joissa asemakaavaa ei ole vielä hyväksyt-

ty102. Jos siis kunta ryhtyy pakkolunastukseen ennen asemakaavapäätöksen tekemistä, ei 

säännöstä sovelleta ja maanomistajalle tulee korvata maan odotusarvon mukainen arvo. 

Joka tapauksessa kunta pystyy strategisesti ajoitetuilla päätöksillä ja toimilla vaikuttamaan 

                                                 

101 PeVM 14/1977 vp, s. 2–3 ja PeVL 20/1989 vp, s. 2 

102 OM:n Selvityksiä ja ohjeita 20/2018, s. 45. 
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maan arvoon ja lunastuskorvauksen suuruuteen. Yhdessä arvonleikkaussäännöstön ja MRL 

36 ja 51 §:n mukaisen kaavoitusmonopoliinsa ansiosta kunnilla on mahdollisuus kaavojen 

tekemisellä ja muuttamisella jalostaa tontteja haluamaansa käyttötarkoitukseen sopivaksi, 

sekä saada tästä koituva arvonnousu edukseen. Asumiseen tai teollisuuteen kaavoitettu 

maa voi olla merkittävästi arvokkaampaa, kuin mitä maan arvo oli raakamaana ennen kaa-

voittamistoimenpiteitä.103 Kunta voikin tehdä liiketaloudellista voittoa maapolitiikkaansa 

koskevilla ratkaisuilla silloin, kun maanhankinnasta, jalostamisesta ja eteenpäin luovutta-

misesta aiheutuu kunnalle enemmän tuloja kuin menoja. Voiton tekemisen mahdollisuus 

voi katsoa korostuvan, kun maapolitiikan keskeisenä keinona on rajoittaa kaavoittaminen 

koskemaan ainoastaan kunnan omistamaa maata ja kunnan maanhankinnassa käytetään 

välineenä pakkolunastusta.104  

 

3.1.3 Kokoavia näkökulmia 

Voimassa olevalla lainsäädännöllä on siis suljettu pois maanomistajan mahdollisuus hyö-

tyä asemakaavoitusta koskevan päätöksen tuomasta maan arvonnoususta. Kunta voi maan-

käytöllisen roolinsa (yksinoikeus päättää maapolitiikkansa harjoittamisen keinoista) avulla 

vaikuttaa maan hintaan, sillä asemakaavoitettu maa on lähtökohtaisesti raakamaata kal-

liimpaa. Lainsäätäjä on päättänyt, että poikkeuksena täyden korvauksen periaatteelle kun-

nan ei tarvitse korvata asemakaavapäätöksen tuomaa maan arvonnousua maanomistajalle. 

Lain esitöiden mukaan sääntelyn tarkoituksena on yhteensovittaa maanomistajan ja maata 

lunastavan yhteiskunnan vastakkaiset intressit. Maanomistajan etuna nähdään olevan, että 

hän saa lunastettavasta maaomaisuudestaan täyden korvauksen siten, että hänen varalli-

suusasemansa säilyy lunastuksesta huolimatta samana. Toisaalta yhteiskunnan edun näh-

dään vaativan, että maanomistaja ei pääse hyötymään yhteiskunnan kustannuksella (eli 

korkeammalla lunastushinnalla) sen hankkeen tuomasta arvonnoususta, jonka osa pakko-

lunastus on.105 Tämä mahdollistaa sen, että hankkimalla maata kaavoittamattoman raaka-

maan hintaan, kaavoittamalla maan ja lopuksi myymällä maan tonteiksi rakentamista var-

ten kunta voi saada myyntituloja. Näin ollen sekä vapaaehtoisin kaupoin että pakkolunas-

                                                 

103 Häkkänen huomauttaa, että kaavoituksen vaikutus maan arvoon on kuitenkin hyvin monitahoista, ja vii-

mekädessä arvo perustuu alueeseen kohdistuvaan kysyntään ja tarjontaan. Kaavoituksen roolina on toisin 

sanoen vain mahdollistaa maan arvon hyödyntäminen. Ks. Häkkänen 2016, s. 30. 

104 Liiketaloudellisen voiton syntymisestä lisää ks. ibid, s. 344–346. 

105 HE 79/1975 II vp, s. 8. 
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tuksella toteutettava maanhankinta sisältää keinon rahoittaa kunnan taloutta ja kasvua.106 

Tällaista kunnan hyväksi koituvaa maan arvonnousua voidaan puolustaa ja vastustaa erilai-

sin argumentein. Ensinnäkin kunta voi kaavoituksen aikaansaamalla maan arvonnousulla 

kattaa osan yhdyskuntarakentamisesta kunnalle syntyvistä kustannuksista, jolloin tarve 

muulle rahoitukselle vähenee. Lisäksi se, että jokin maa-alue kannattaa kaavoittaa asumis- 

tai teollisuuskäyttöön voi perustua kunnan aiemmin toteuttamiin investointeihin, esimer-

kiksi liikenneyhteyksien kehittämiseen ja palveluiden lisäämiseen. Tällöin kunnan hyöty-

misen voidaan nähdä olevan perusteltua – vastaahan kunta kaavoituksesta ja yhdyskunnan 

kehittämisestä aiheutuvista kustannuksistakin. Maan arvon lisäännyttyä esimerkiksi uuden 

tien tai junaradan rakentamisen seurauksena, on selvää, ettei yksilö ei ole itse vaikuttanut 

maansa arvonnousuun, vaan kyse on kunnan investoinnista. Miksi yksilön pitäisi saada 

yhteiskunnan kustannuksella tällöin hyötyä? Toisaalta on huomattava, että kunnilla on pää-

sääntöisesti painetta ja kannustinta tehdä investointeja alueilla, joilla niille on valmiiksi 

kysyntää. Kunnista täysin riippumattomat yhteiskunnalliset ilmiöt, esimerkiksi kaupungis-

tuminen, vaikuttavat kuntien muuttovirtaan ja siten yhdyskuntakehittämisen tarpeeseen. 

Tällaiset ilmiöt eivät ole kunnan itsensä ansiota, vaan liittyvät laajemmin yhteiskunnan 

kehitykseen ja muuttuneisiin tarpeisiin. Miksi kunta olisi tällaisissa tapauksissa oikeutettu 

taloudellisen hyödyn saamiseen yksilön kustannuksella?  

 

Edellä kuvattua ristiriitaa yksityisen ja yhteiskunnan intressien välillä on mahdotonta rat-

kaista oikeudellisin argumentein. Häkkänen huomauttaakin, että maan arvoa koskevassa 

keskustelussa on eroteltava poliittinen ja oikeudellinen keskustelu. Poliittinen keskustelu, 

johon liittyviä näkökulmia on nostettu edellisessä kappaleessa esiin, sisältää de lege feren-

da -kannanottoja siitä, mille taholle maan arvon pitäisi kuulua. Oikeudellinen keskustelu 

sen sijaan suuntaa tarkastelun siihen, kenen hyödyksi lainsäätäjä on maan arvon tarkoitta-

nut de lege lata. Häkkäsen mukaan oikeusjärjestyksemme yleisenä lähtökohtana on maan 

arvon kuuluminen maanomistajalle, ellei lainsäätäjä ole tarkoittanut siirtää maan arvoa 

yhteiskunnalle maanomistajan maksettaviksi säädetyillä maksuilla tai veroilla taikka alen-

tamalla maanomistajalle suoritettavaa korvausta.107 Arvonleikkaussäännöstön soveltamisen 

osalta on selvää, että lainsäätäjän tahto on toistaiseksi ollut se, että rakentamispaineesta ja 

alueen kehittämisestä seuraava maan arvonnousu kuuluu kunnalle.   

                                                 

106 Ks. myös Hakkola 2007, s. 145. 

107 Häkkänen 2016, s. 28–29. 
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Edellä on todettu, että raakamaan pakkolunastuksessa syntyy kunnalle taloudellista etua, 

jos ja kun kunta myy kaavoittamaansa maata korkeammalla hinnalla, kuin sen kaavoittami-

sesta aiheutuneet kustannukset ja luovuttajalle maksamansa lunastuskorvaus ovat. Talou-

dellista etua muodostavana keskeisenä lainsäädännöllisenä instrumenttina toimii LunL 

31.1-2 §:n mukainen arvonleikkaussäännöstö. Sääntelyn tarkoituksena on edellä kuvatusti 

ollut mahdollistaa maa-alueiden hankkiminen kunnille aiempaa edullisemmin. Vaikka siis  

maanomistajalle tämä tavoite voi merkitä pienempää lunastuskorvausta, se ei ole ristirii-

dassa lainsäädännön kanssa, mikäli pakkolunastamiselle asetetut muut edellytykset täytty-

vät. Ongelmia kuitenkin seuraa, jos esimerkiksi pakkolunastusta koskeva hanke ei ole ai-

dosti yleisen tarpeen vaatima. Arvonleikkaussääntely ja pakkolunastaminen ylipäätään voi 

siis de facto tuottaa kunnille taloudellista hyötyä, mutta ovatko taloudellisen edun hankin-

taa liittyvät tavoitteet yhdenmukaiset muiden pakkolunastusta koskevien edellytysten kans-

sa? Tätä kysymystä tutkitaan seuraavassa luvussa. 

 

3.2 Taloudellinen hyöty ja pakkolunastuksen yleiset edellytykset 

3.2.1 Oikeustieteen lähtökohdat 

Kunnan taloudellisen hyödyn tavoittelun ja yleisen tarpeen yhteensopivuuden arvioimisek-

si on tarkastelu suunnattava ensin siihen, mitä yleisen tarpeen vaatimus voi pitää sisällään. 

Yleisen tarpeen määritelmää on tarkasteltu yleisesti edellä luvussa 2.2.1, joten käsitteen 

määrittelemisen yleisiin suuntaviivoihin ei ole aihetta palata tässä luvussa. Sen sijaan käsi-

tettä tarkastellaan seuraavaksi kunnan taloudellisen tarpeen näkökulmasta, jolloin päästään 

vastaamaan luvussa 1 esitettyihin kysymyksiin siitä, voiko ja millä perustein kunta pakko-

lunastaa maata taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi, ja täyttävätkö kunnan taloudelliseen 

hyötyyn tähtäävät päämäärät yleisen tarpeen vaatimuksen.  

 

Kuten edellä on todettu, yleisen tarpeen vaatimus on yksi pakkolunastuksen yleisistä edel-

lytyksistä. Niissä hankkeissa, joiden perinteisesti nähdään koituvan laajasti yhteisön hyö-

dyksi, kuten vaikkapa rautatien tai sairaalan rakentaminen, yleisen tarpeen määritelmän 

tulkitseminen ei välttämättä herätä suuria erimielisyyksiä. Sen sijaan, jos maa-alue lunaste-

taan johonkin pienempää joukkoa hyödyttävään tarkoitukseen, kuten yritystoiminnan tar-

peisiin, yleisen tarpeen tulkinta voi olla vaikeampaa. Oikeuskirjallisuudessa on vakiintu-
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neesti katsottu, että yleisen tarpeen arvioinnissa lunastuksesta hyötyä saavien lukumäärä ei 

ole oleellista, vaan pakkolunastus saattaa tosiasiassa tulla vain pienen joukon eduksi ollen 

silti yleisen edun vaatimaa.108 Edellytyksenä ei myöskään ole se, että pakkolunastus toteu-

tetaan julkisyhteisön hyväksi, vaan lunastetun omaisuuden saajana voi olla myös yksityi-

nen taho.109 

 

Yleisen tarpeen määrittelyssä ei siis merkitystä anneta pääasiassa sille, kuinka suuren jou-

kon eduksi pakkolunastaminen tapahtuu. Myös teollisuuden tarpeisiin tapahtuva pakkolu-

nastaminen voi olla yleisen tarpeen vaatimaa. 110 Usein tällaisissa tapauksissa yleisen tar-

peen vaatimuksen mahdollisen täyttymisen lisäksi myös kunnan voidaan nähdä saavan 

taloudellista hyötyä pakkolunastuksesta, jos ja kun se saa kiinteistön jalostamisen myötä 

tapahtuvan maan arvonnousun itselleen. Näissä tilanteissa voidaan miettiä, missä määrin 

pakkolunastuksen todellinen tarkoitus on ollut taloudellisen hyödyn saavuttaminen, ja voi-

ko tällaisin syin tapahtuva pakkolunastus olla yleisen tarpeen vaatimaa. Kunnan taloudelli-

sen hyödyn tavoittelun ja yleisen tarpeen vaatimuksen yhteensopivuuden arvioinnissa voi-

daan lähteä yleiseltä tarpeelta vaaditun intensiivisyyden tai pakottavuuden tarkastelusta. 

Kuten edellä luvussa 2.2.1 on tuotu esiin, yleinen tarve ymmärretään tarkoittavan lähinnä 

samaa, kuin ”yleinen etu”, erotuksena ”yleiselle (julkiselle) käytölle.111 Hollo vie määritte-

lyä vielä pidemmälle arvioimalla, että yleinen tarve on jotakin täsmällisempää, kuin ylei-

nen etu. Hän lähtee tarkastelussaan siitä, että yleisen tarpeen vaatima on hanke, jonka to-

teutuminen merkitsee jonkin yhteiskunnan kehityksen kannalta tarpeellisen tai välttämät-

tömän tuloksen saavuttamista. Yleinen etu sen sijaan on käsitteenä laajempi: yleisen edun 

mukainen on hanke, josta koituu hyötyä yhteiskunnalle. Hollo huomauttaa, että hankkeesta 

voi olla yhteiskunnalle hyötyä, vaikka se ei olisikaan yleisen tarpeen vaatimaa. Kaikki jul-

                                                 

108 Ks. esim. Talas 1924, s. 102–104. 

109 PeVL 7/2018 vp, s. 3; PeVL 8/2017 vp, s. 6; PeVL 32/2010 vp s. 5 ja PeVL 49/2002 vp, s. 4. Pakkolunas-

tettaessa omaisuutta muun kuin julkisyhteisön hyväksi yleisen tarpeen vaatimusta koskeva konkretisoimis-

tarve kuitenkin korostuu, ks. PeVL 49/2002 vp, s. 4 sekä PeVL 53/2001 vp, s. 2. Länsineva korostaa, että 

lunastettaessa muun kuin julkisyhteisön hyväksi, lunastuksen tulee palvella perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävää tarvetta, ks. Länsineva 2002, s. 223. 

110 Ks. KHO 2009:92. 

111 HE 179/1975 II vp, s. 12. 
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kisen vallan hankkeet, jotka koituvat yhteiskunnan eduksi, eivät ole siinä mielessä yleisen 

tarpeen vaatimia, että niiden toteutuminen olisi yhteiskunnan kannalta välttämättömiä.112  

 

Majamaan lähestymistapa yleisen tarpeen määrittelyyn poikkeaa hieman Hollon esittämäs-

tä. Majamaan mukaan LunL:ssa tarkoitettu yleisen tarpeen vaatimus merkitsee sitä, että 

pakkolunastus on toteutettavissa mihin tahansa hankkeeseen, joka on luonteeltaan yleinen. 

Hän kuitenkin huomauttaa, että yleisen tarpeen vaatimuksen täyttyminen ei itsessään riitä, 

vaan sen lisäksi on otettava huomioon LunL 4.1 §:stä ilmenevä intressivertailuedellytyksen 

mukainen yleisen edun vaatimus: lunastusta ei saa panna toimeen, jos siitä yksityiselle 

edulle koituva haitta on suurempi, kuin yleiselle edulle saatava hyöty.113 Hollon tavoin 

Majamaa siis näkee yleisen tarpeen ja yleisen edun vaatimuksien merkityssisältöjen olevan 

keskenään erilaiset, mutta niiden välinen suhde on Majamaan analyysissa käänteinen ver-

rattuna Hollon analyysiin. Majamaa vaikuttaa pitävän yleistä tarvetta jokseenkin laajempa-

na käsitteenä verrattuna yleiseen etuun. Yleinen tarve on ikään kuin havaittavissa yhteis-

kunnallista todellisuutta tarkastelemalla114, mutta yleinen etu vaatii vertailua yksityisen ja 

yleisen vastakkaisten intressien välillä. Suhteessa yleisen tarpeen vaatimukseen voi yleinen 

etu muodostaa rajoituksen, joka estää lunastushankkeen toteuttamisen.115 Majamaa näkee 

siis yleisen tarpeen vaatimuksen ja intressivertailuedellytyksen itsenäisinä lunastuslupaha-

kemusta koskevassa arvioinnissa huomioonotettavina kriteereinä.  

 

Vaikka Hollon ja Majamaan katsontakannat ovat erilaiset, on niistä tehtävissä sama johto-

päätös: pelkkä hankkeen yleisehkö merkitys ei riitä, vaan myös kunnan toteuttamalle pak-

kolunastukselle asetetaan muitakin vaatimuksia.116 Nämä vaatimukset voidaan johtaa joko 

yleisen tarpeen määritelmästä tai sen ohella huomioonotettavista LunL 4.1 §:n toisen virk-

keen edellytyksistä. Joka tapauksessa pakkolunastushankkeen tausalla on vallittava jokin 

                                                 

112 Hollo 1984, s. 157. 

113 Majamaa 1987, s. 260. 

114 Ks. ibid: ”Lunastuslain tarkoittama yleinen tarve on yleisen edun tavoin siinä mielessä avoin, että lunastus 

on toimeenpantavissa minkä tahansa hankkeen hyväksi tai toteuttamiseksi, kunhan vain hanke on yleinen. 

Yleinen tarve tuskin on määriteltävissä tyhjentävästi tai edeltä käsin, vaan se jää aina riippumaan esiin tule-

vista asioista samoin kuin niistä arvostuksista, joihin kunakin ajankohtana vallitsevat käsitykset ja näkemyk-

set perustuvat.”  

115 Majamaa 1987, s. 261. 

116 Näin on todennyt myös Hyvönen, ks. Hyvönen 1993, s. 127. 
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intensiteetiltään tarpeeksi pakottava syy. Tämän tutkielman kannalta keskeinen kysymyk-

sensä on, voiko taloudellinen hyöty muodostaa tällaisen kriteerin. 

 

Kotimaisessa oikeustieteessä pidetään selvänä, että pelkät taloudelliset tarkoitukset eivät 

oikeuta pakkolunastukseen.117 Esimerkiksi Talas on jo vuonna 1924 todennut, että ”[a]ivan 

yksimieliset ovat kaikki pakkolunastuksen tutkijat olleet siitä, että yrityksiä varten, joihin 

valtio tahi julkisoikeudellinen korporaatio ryhtyy yksistään ansiotarkoituksessa, ei voida 

myöntää pakkolunastusta.”118 Myös Ståhlberg on katsonut, että julkinen taho ei ole oikeu-

tettu pakkolunastukseen puhtaasti rahallisen hyödyn saamiseksi. Sen sijaan pakkolunastus 

on sallittua ainoastaan silloin, kun se on sellaisenaan tarpeen yleistä hallintotehtävää var-

ten, arvioimatta lainkaan hankkeen mahdollista tuloa tuottavaa puolta.119 Uudemmassakaan 

oikeuskirjallisuudessa tilannetta ei tulkita toisin. Majamaa huomauttaa, että pakkolunastuk-

sen edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon myös moraalisia näkökulmia, minkä 

vuoksi julkisyhteisö ei voi käyttää pakkolunastusta taloudellisten etujen tavoitteluun. 

Vaikka ”keinottelun piirteitä saavan taloudellisen hyödyn tavoittelun” voidaankin tuotta-

van välillisesti hyötyä myös yhteisön jäsenille, ei tällaisin syin tapahtuva pakkolunastami-

nen ole asianmukaista sen tapahtuessa luovuttajan kustannuksella.120 Myös Sallinen on 

kuntien itselleen ottamia tehtäviä ja niiden oikeudellisia reunaehtoja koskevassaan väitös-

kirjassa katsonut, että kunta ei voi toimia yksinomaan taloudellisen voiton tavoittelijana.121 

Näkemyksensä perusteeksi Sallinen esittää, että taloudellisen voiton tavoittelu pääasialli-

sena motiivina, jonka vuoksi toimintaa harjoitetaan, ei ole yhdenmukainen kunnan speku-

latiivisen toiminnan kiellon kanssa.122 Tällä kiellolla hän tarkoittaa sitä, että kunnalla ei ole 

oikeutta vapaaehtoisella tehtäväpiirillään harjoittaa toimintaa, jonka tavoitteena on pelkäs-

tään taloudellisen voiton saavuttaminen.123 Vaikka kielto ei seuraa suoraan lainsäädännös-

                                                 

117 Ks. esim. Häkkänen 2016, s. 354 ja Länsineva 2002, s. 223. 

118 Talas 1924, s. 104–105. 

119 Ståhlberg 1928, s. 418–419. 

120 Majamaa 1987, s. 261. 

121 Sallisen näkökulma on varinaisten elinkeinonharjoittajien kanssa markkinoilla kilpailussa, mutta argu-

mentti soveltuneen myös maanhankintaan osana kunnan taloudellista toimintaa. Sallinen 2007, s. 197 ja 399–

400. 

122 Sallinen viittaa kuntalaista ilmenevään kuntien perustehtävään asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehi-

tyksen edistäjänä, josta spekulatiivisen toiminnan kiellon voidaan ajatella johtuvan. Ibid, s. 195. 

123 Ibid, s. 194–195. 
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tä, Sallinen katsoo sen perustuvan kuntalaista ilmenevään kunnan perustehtävään kunnan 

asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä ja siten voimassa olevaksi oi-

keusperiaatteeksi.124 Myös Hovila katsoo, että pakkolunastusta tai muita pakkokeinoja ei 

ole asiallista käyttää puhtaasti kunnan spekulaatiotarkoituksiin. Kunnan taloudellisen hyö-

dyn tavoittelu voidaan Hovilankin esittämän mukaisesti kyseenalaistaa kunnan ”maapoliit-

tisen lainsäädännön kokonaisuuden muodostaman vahvan neuvotteluaseman ja toisaalta 

yksityisen omaisuudensuojan perusteella”. Tähän liittyen Hovila lisäksi huomauttaa uhka-

na olevan, että myös raja vapaaehtoisen ja tosiasiallisesti pakotetun kiinteistökaupan välillä 

voi hämärtyä kunnan maapoliittisten instrumenttien käyttämisen uhan vaikutuksesta.125  

  

Edellä mainituin perustein pelkkää julkiselle koituvaa hyötyä tai hankkeen jollakin lailla 

yleistä merkitystä ei ole katsottu riittäväksi, vaan yleisen tarpeen vaatimuksen täyttämisek-

si tarvitaan jokin pakottavampi syy. Niin ikään perinteisesti on katsottu, että taloudellinen 

hyötyminen ei muodosta tällaista pakottavaa tarvetta. Vaikka kunnan taloudellisen tilan-

teen kohentamista voitaisiin pitää sinänsä yleisesti kuntaa ja sen jäseniä hyödyttävänä, on 

kunnan varojenhankinta suoritettava muuta kautta. Kunnan tehtäviin ei kuulu ns. kiinteis-

tökeinottelu, eli voiton tekeminen maaomaisuuden pakkolunastamisella, maan jalostami-

sella (kaavoittamisella) ja edelleen luovuttamisella. Vastaus johdannossa esitettyyn kysy-

mykseen kunnan taloudellisen edun ja yleisen tarpeen vaatimuksen yhteensopivuudesta on 

siis kielteinen. Asia ei kuitenkaan ole käytännössä näin yksiselitteinen. Lainsoveltamisti-

lanteissa voi nimittäin olla vaikeaa näyttää toteen, että hankkeen pääasiallinen syy on ollut 

taloudellinen. Kuntien spekulatiivisia motiiveja ei kirjata lunastuslupahakemuksiin, vaan 

perusteluina voidaan käyttää muunlaisia seikkoja. Seuraavassa luvussa tarkastellaan, miten 

kunnan taloudellista hyötyä koskeviin väitteisiin on suhtauduttu KHO:n ja EIT:n oikeus-

käytännössä.  

 

3.2.2 Kunnan taloudellinen hyöty kotimaisessa pakkolunastuskäytännössä 

KHO:n ratkaisukäytäntö taloudellisin syin tapahtuvien pakkolunastuksien osalta on niuk-

kaa. Tiettyjen kunnan pakkolunastushankkeita koskevien valitusten taustalla on kuitenkin 

                                                 

124 Sallinen 2007, s. 195 ja 197. 

125 Hovila 2009, s. 141. 
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havaittavissa valittajien tyytymättömyys pakkolunastuksen taustalla nähtyihin kunnan spe-

kulatiivisiin motiiveihin. 

 

Tapauksessa KHO 2007:84 oli kyse muun muassa siitä, antaako MRL 99.3 § 

kunnalle oikeuden pakkolunastaa valtion omistamaa maata. Maanomistajana 

toiminut Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt valitti Järvenpään kaupungille 

myönnetystä pakkolunastusluvasta. Valtio vetosi siihen, että kaupunki ei ollut 

riittävällä tavalla pyrkinyt saamaan maa-aluetta käyttöönsä muuta kautta, ku-

ten vapaaehtoisin kaupoin tai maankäyttösopimuksin. Varsinaisena valituspe-

rusteenaan valtio katsoi siis vaihtoehtoisuusedellytystä rikotun. Kuitenkin 

tuomiosta ilmenevillä tavoin valtion argumentoinnissa keskeisessä osassa oli 

kaupungin maapolitiikan kritisointi ja näkemys taloudellisen hyödyn tavoitte-

lun yhteensopimattomuudesta pakkolunastuksen edellytyksien kanssa. Valtio 

toi muun muassa esiin, että kaupunki oli tilastoista ilmenevien tietojen mu-

kaan aiemmin myynyt asuntotonttejaan markkinahintaan. Koska kaavoituk-

sesta kaupungille koituneet kulut olivat pienet suhteessa näihin myyntituloi-

hin, kaupunki sai valtion mukaan pakkolunastuksen avulla sellaista hyötyä, 

joka ei kuulu pakkolunastuksen oikeutettujen tavoitteiden piiriin.126 KHO 

katsoi kaupungin näyttäneen, että kyseessä olevat alueet olivat MRL 99.3 

§:ssä edellytetyin tavoin osoitettu yleiskaavassa liikenneväyläksi, asuntora-

kentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen sekä osaksi virkis-

tysalueeksi. Lisäksi LunL 4.1 §:n mukaisen vaihtoehtoisuusedellytyksen näh-

tiin toteutuneen, kun osapuolten välillä oli käyty kauppaneuvotteluita. Lunas-

tuslupa oltiin siten voitu myöntää, ja KHO hylkäsi valtion valituksen. 

 

KHO ei ottanut kantaa kaupungin taloudellista hyötymistä koskeviin väitteisiin. Niin ikään 

se ei erikseen tuonut eksplisiittisesti esille mahdollista arviotaan yleisen tarpeen vaatimuk-

sen täyttymisestä. Lunastusluvan myöntämiseksi oli näin ollen riittävää, että erityisen lu-

nastusperusteen muodolliset vaatimukset täyttyivät, ja maan hankkimista oltiin ensin yritet-

ty vapaaehtoisin kaupoin. KHO:n ratkaisu on yhdenmukainen sen aiemman tulkinnan 

kanssa: 

 

Myös tapauksessa KHO 2006:84 oli kyse MRL 99.3 §:ään perustuvasta pak-

kolunastuksesta. Valittajat katsoivat muun muassa, että asiassa ei ollut riittä-

västi esitetty selvitystä siitä, että Porin kaupungin kehitys ja yleinen tarve 

edellyttäisivät pakkolunastamista. Valittajat vetosivat asiassa myös siihen, et-

tä pakkolunastus ei täytä vaihtoehtoisuusedellytyksen asettamia vaatimuksia. 

KHO hylkäsi valituksen muun muassa sillä perusteella, että alue on MRL 

99.3 §:n vaatimalla tavalla osoitettu yleiskaavassa liikenneväyläksi, asuntora-

kentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen, ja että kunta oli 

riittävällä tavalla osoittanut, että aluetta tarvitaan kunnan suunnitelmanmu-

kaiseen yhdyskuntakehitykseen. Vaihtoehtoisuusedellytyksen täyttymisen 

                                                 

126 KHO 2007:84, s. 6. 
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osalta KHO katsoi, ettei uudella sääntelyllä ollut tarkoitettu rajoittaa kunnan 

valintamahdollisuuksia maapolitiikan eri keinojen käyttämisessä eikä supis-

taa kunnan mahdollisuutta käyttää lunastusta maanhankintaan. Näin ollen se 

valituksessa esitetty perustelu, että kaupunki ei olisi riittävästi selvittänyt eri-

laisia kaavoituksen toteuttamista koskevia maapoliittisia keinoja kuten maan-

käyttösopimuksen tekemistä, ei lunastuslain 4 §:n 1 momentin toisesta virk-

keestä ilmenevästä lunastusoikeudellisesta periaatteesta huolimatta ollut es-

teenä lunastusluvan myöntämiselle. Lunastuslupa oltiin voitu myöntää, ja 

KHO hylkäsi valituksen.127 
 

Vaihtoehtoisuusedellytyksen täyttymiseksi KHO siis katsoi riittäväksi, että asiassa oli käy-

ty kauppaneuvotteluja. Vaikka tapauksessa ei väitettykään pakkolunastuksen perustuvan 

kunnan taloudellisiin motiiveihin, osoittaa se KHO:n tulkintalinjaukset pakkolunastusta 

koskevien vaatimusten näytön arvioinnista: spekulatiivisille motiiveille ei ole sijaa oikeu-

dellisessa arvioinnissa, vaan muodollisten edellytysten täyttyminen riittää. Tapauksissa 

omaksuttu tulkintalinja erityiseen lunastusperusteeseen suhtautuminen yleistä tarvetta 

konkretisoivana säännöksenä herättää kysymyksen yksilön edun riittävästä huomioimises-

ta. Tapauksissa keskiössä oli MRL 99.3 §, jonka sanamuoto ei itsessään sisällä yleisen tar-

peen vaatimusta. Tämä osaltaan selittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeudellisen arvi-

oinnin niukkuutta yleisen tarpeen osalta, sillä KHO tulkitsee kyseisten erityisten lunastus-

perusteiden täsmentävän yleisen tarpeen vaatimusta. Myöhemmin KHO:n arvioitavana on 

kuitenkin ollut jokseenkin samankaltainen tapaus, jossa pakkolunastus oli perustettu MRL 

99.1 §:ään. Lainkohdan sanamuoto erikseen edellyttää yleisen tarpeen vaatimuksen täyt-

tymistä. Miten tämä vaikuttaa päätöksen perusteluihin?  

 

Tapauksessa KHO 2009:92 oli kyse siitä, voiko MRL 99.1 §:ssä tarkoitettuun 

yhdyskuntarakentamiseen kuulua myös teollisuusrakentaminen. Valittajan 

näkemyksen mukaan kunnalle ei kuulunut oikeutta käyttää maankäytön 

suunnittelujärjestelmää taloudellisen voiton tavoitteluun, johon se pyrki pak-

kolunastamalla maata väliomistukseensa ennen maan myymistä loppukäyttä-

jälle. Maa-alan väliomistukselle ei valittajien näkemyksen mukaan ollut sel-

laista syytä, jonka toteutuminen olisi kunnan hallintotehtävän kannalta vält-

tämätöntä, eikä kunnalla siten valittajien mukaan ollut asianmukaista tarvetta 

maa-alueen väliomistukselle. Lisäksi pakkolunastuksessa oli valittajan näke-

myksen mukaan kyse tosiasiassa taloudellisin syin tapahtuvasta pakkolunas-

tuksesta, joka ei ole lainkohdan edellyttämällä tavoin yleisen tarpeen vaati-

maa. Valittajan mukaan teollisuustarkoituksiin pakkolunastaminen ei voisi 

muuta kuin poikkeuksellisesti tulla kysymykseen.128 

                                                 

127 KHO 2006:84, s. 5 ja 9–10. 

128 KHO 2009:92, s. 5. 
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Näyttönä pakkolunastuksen yleisen tarpeen vaatimuksen mukaisuudesta kun-

ta esitti muun muassa kunnanvaltuuston hyväksymät maapoliittiset periaat-

teet ja kunnanhallituksen hyväksymät kunnan maapoliittiset toimenpiteet, 

joiden mukaan kunta ensisijaisesti asemakaavoittaa kunnan omistamia maa-

alueita. Kunta totesi pakkolunastuksella toteutettavan maan omistusoikeuden 

siirron olevan kunnalle tärkeää, jotta se voi paremmin suunnitella aluetta ko-

konaisuutena ja päättää alueen yhdyskuntarakentamisesta ja siihen liittyvien 

järjestelyjen toteuttamisesta. Lisäksi kunta vetosi siihen, että lunastettava maa 

on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa merkitty siihen käyttöön, jota varten 

alue pakkolunastetaan. Kunta toi esiin lunastusta puoltavina seikkoina myös 

aiempia maanhankintaansa liittyviä toimenpiteitä.129 
 

Ratkaisussaan KHO ensinnäkin katsoi, että MRL 99.1 §:ssä mainittua lunas-

tuksen tarkoitusta ei ole rajattu koskemaan ainoastaan asuntorakentamista tai 

siihen liittyvää yhdyskuntarakentamista. Oikeus katsoi siis lainkohdassa mai-

nitun ”yhdyskuntarakentamisen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai muutoin 

kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten” -muotoilun voivan sisältää 

myös teollisiin tarpeisiin rakentamista. Lisäksi yleisen tarpeen vaatimuksen 

arvioitiin täyttyvän, kun lunastettavaa aluetta oltiin näytetty tarvittavan alu-

eelle rakennettavan työpaikka- ja logistiikka-alueen laajentamiseen. Maan-

omistajan väitteeseen kunnan taloudellisen hyödyn maksimoimisesta pakko-

lunastuksen todellisena syynä korkein hallinto-oikeus ei ottanut kantaa. Se 

tyytyi viittaamaan MRL 20.1 §:n mukaiseen kunnan oikeuteen harjoittaa 

maapolitiikkaa alueellaan, ja toteamaan, että sääntelyllä ei ole tarkoitettu ra-

joittaa kunnan valintamahdollisuuksia maapolitiikan eri keinojen käyttämi-

sessä tai supistaa kunnan mahdollisuutta käyttää lunastusta maanhankinnan 

keinona. Lunastuslupa oltiin siis voitu myöntää ja valitus hylättiin.130 

 

KHO:n ratkaisu MRL 99.1 §:n tulkinnasta tapauksessa KHO 2009:92 antaa sen aiempien 

MRL 99.3 §:n tulkintaa koskevien tapauksien tavoin suurta painoarvoa MRL 20.1 §:ssä 

säädetylle kunnan tehtävälle huolehtia alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen oh-

jauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Yleisen tarpeen 

mahdollisesti asettamia vaatimuksia ei nähty aiheelliseksi arvioida tarkemmin, vaikka 

MRL 99.1 §:n sanamuoto erikseen asettaa yleisen tarpeen vaatimuksen lunastusluvan 

myöntämisen edellytykseksi131. Tulkintalinja vaikuttaa jossakin määrin poikkeavan ta-

pauksesta KHO 2005:12, jossa ei ollut esillä MRL 20.1 §:n arviointi, vaikka tapausta oltai-

siin voitu myöhempien ratkaisujen tavoin arvioida myös sen valossa. 

                                                 

129 KHO 2009:92, s. 2. 

130 Ibid, s. 17. 

131 MRL 99.1 §: ”Asianomainen ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa 

alueen, joka tarvitaan yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai muutoin kunnan suunni-

telmallista kehittämistä varten.” 
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Tapauksessa KHO 2005:12 oli kyse MRL 99.1 §:n nojalla Helsingin kaupun-

gille myönnetystä luvasta saada lunastaa noin 8,1 hehtaarin suuruinen vesi-

alue Vuosaaren sataman rakentamisedellytysten turvaamiseksi. Kaupungin 

mukaan lunastaminen oli tarpeen, sillä alue on asemakaavan mukaan istutet-

tavaa aluetta, jolla maaston muotoilu tulee toteuttaa siten, että alue maisemal-

lisesti sopeutuu alueen luonnonympäristöön. Helsingin kaupunginhallitus oli 

myös aiemmin kehottanut Vuosaaren satamaa suunnittelemaan ja toteutta-

maan alueen kehittäminen ottaen erityisesti huomioon linnuston elinolot sekä 

ranta-alueen käytön virkistykseen ja luonnon tarkkailuun. Alueen hankkimi-

nen kaupungin omistukseen oli tullut kaupungin mukaan entistäkin tärkeäm-

mäksi, kun sataman rakentamisjärjestystä jouduttiin muuttamaan telakan 

edustalla meren pohjalta löytyneen haitta-aineen vuoksi. Ratkaisussaan KHO 

katsoi, että lunastuksen taustalla oleva pyrkimys kehittää Vuosaaren satamaa 

ja Natura 2000 -verkostoon sisältyvän Porvarinlahden aluetta niin, että erityi-

sesti linnuston elinolot otetaan huomioon, on valtakunnallisesti tärkeä raken-

nushanke, ja se voisi sinänsä olla perusteena vesialueen lunastamiseen MRL 

99 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhdyskuntarakentamiseen liittyviin 

järjestelyihin. KHO kuitenkin kumosi luvan myöntäneen ympäristöministeri-

ön päätöksen katsoen, että kun asiassa ei oltu esitetty selvitystä siitä, miksi 

täyttöluiskan rakentaminen, sataman koillisreunan kehittäminen ja melues-

teen rakentaminen edellyttäisivät alueen omistusoikeuden siirtämistä Helsin-

gin kaupungille, yleisen tarpeen ei voitu katsoa vaativan lunastusta.132 
 

Näin ollen aiemmin yleisen tarpeen vaatimuksen arvioinnissa huomiota on kiinnitetty 

myös siihen, onko maa-alueen omistusoikeuden siirtäminen kyseisessä tilanteessa todella-

kin yleisen tarpeen vaatimaa. KHO:n enemmistö ei katsonut kaupungin esittämän näytön 

olevan riittävä yleisen tarpeen toteamiseksi. Ratkaisu ei ollut yksimielinen: eriävän mieli-

piteen jättänyt jäsen Lauri Tarasti olisi hylännyt valituksen katsoen, että Helsingin kaupun-

ki oli esittänyt riittävää näyttöä alueen tarvitsemisesta yhdyskuntarakentamiseen ja siihen 

liittyviin järjestelyihin, joihin kuuluu muun ohella varautuminen retkeily-, virkistys- ja 

luonnonsuojelualueisiin liittyviin tarpeisiin. Tarastin mukaan asiassa saatu selvitys sataman 

koillisreunan rakennustöistä, selvitykset suunnitelmista, jotka koskevat sataman ja Porva-

rinlahden välisen alueen kehittämistä niin, että erityisesti linnuston elinolot otetaan huomi-

oon, sekä selvitykset mainittujen suunnitelmien toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä 

vesialueella, lunastaminen on MRL 99.1 §:ssa tarkoitetulla tavalla ollut yleisen tarpeen 

vaatimaa hakemuksen kohteena olevalla koko alueella.133 

 

                                                 

132 KHO 2005:12, perustelujen kohta 3.3. 

133 Ibid, perustelujen kohta 4.3. 



45 

On ilmeistä, että KHO 2005:12 ja myöhempi ratkaisu KHO 2009:92, koskevat erilaisia 

tilanteita. Niissä omaksuttuja tulkintoja on kuitenkin hedelmällistä verrata, sillä kummas-

sakin lunastuslupaa haettiin MRL 99.1 §:n perusteella ja kummassakin oli kyse lunastetta-

van alueen käyttöä koskevista kunnan päätöksistä. Molemmissa kunta perusteli alueen tar-

vitsemista sen yhdyskuntakehitystä varten, mutta vain toisessa ratkaisussa lunastuslupa 

myönnettiin. Silmiinpistävin ero ratkaisujen oikeudellisissa perusteluissa on, että lunastus-

luvan myöntävässä vuoden päätöksessä ratkaisun perusteluissa esiintyi MRL 20.1 §. Sen 

sijaan lunastusluvan epäävän päätöksen perusteluissa ei kyseistä säännöstä esiinny, vaikka 

sinänsä tapauksessa ei olisi ollut estettä arvioida myös MRL 20.1 §:ää lunastuslupaa puol-

tavana seikkana. Yleisen tarpeen vaatimusta koskevia edellytyksiä olisi voinut arvioida jo 

vuoden 2005 ratkaisussa yhdenmukaisesti myöhemmän tulkintalinjan kanssa, erityisesti 

huomioiden eriävän mielipiteen jättäneen jäsenen kanta. Vuoden 2009 ratkaisu näyttää 

ilmentävän jonkinasteista kannanmuutosta yleisen tarpeen vaatimuksen ja kunnan maapoli-

tiikan harjoittamisen välisen suhteen arvioimiseen. 

 

KHO:n tulkintalinjaus heijastuu luonnollisesti alemman oikeusasteen päätöksiin. Helsingin 

hallinto-oikeuden 29.3.2018 antamassa ratkaisussa (18/0174/5, vailla lainvoimaa 1.2.2019) 

sen merkitys heijastuu kunnan taloudellisen edun tavoittelun ja yleisen tarpeen vaatimuk-

sen arviointiin: 

 

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavana olleessa tapauksessa oli muun 

ohella kyse valittajina toimivien maanomistajien väitteistä siitä, että Vantaan 

kaupungin pakkolunastushankkeen taustalla ovat kaupungin taloudelliset syyt 

ja että nämä syyt eivät täytä yleisen tarpeen vaatimusta. Valittajat olivat 

vuonna 2006 tehneet yksityisen rakennusliikkeen kanssa esisopimuksen kiin-

teistöä koskevan määräalan myynnistä noin 11,2 miljoonalla eurolla, joka 

määräytyi kaavassa osoitetun rakennusoikeuden mukaan. Valittajien mukaan 

määräalan arvo oli kuitenkin todellisuudessa mainittua suurempi, sillä kaup-

pahinnassa otettiin huomioon ostajan sitoumus ottaa kaavoittamiskustannuk-

set ja Vantaan kaupungille alueen rakentamiskuntoon saattamisesta aiheutu-

neet kulut vastatakseen. Esisopimuksen ehtona oli ollut, että Vantaan kau-

punki kaavoittaa alueen osayleiskaavassa osoitetun mukaisesti. Kauppa rau-

kesi Vantaan kaupungin ilmoitettua, ettei se aio ryhtyä mainittuihin kaavoi-

tustoimenpiteisiin lähitulevaisuudessa.134 

 

Ympäristöministeriö myönsi 18.8.2016 Vantaan kaupungin hakemuksesta 

Vantaalle luvan pakkolunastaa sanottu määräala MRL 99.3 §:n nojalla. 

                                                 

134 HelHaO 18/0174/5, s. 1. 
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Maanomistajat valittivat päätöksestä vedoten ensinnäkin lunastuslupahake-

mukseen, jossa kaupunki ilmoitti maanhankintansa tärkeimmäksi tavoitteeksi 

luoda kaupungille mahdollisuus rakentamisen ja tonttimarkkinoiden hallin-

taan. Maanomistajat toivat esille, että kaupungin voidaan ennakoida asema-

kaavoittamisen jälkeen myyvän maa-alueen eteenpäin tarjouskilpailulla tai 

muuton markkinahintaisesti. Maanomistajat huomauttivat, ettei kaupungin 

tällaisella toiminnalla ole yhtymäkohtia lunastuksen oikeutukseen liittyvän 

perimmäisen tarkoituksen kanssa, joka koskee kohtuuhintaisen maan saamis-

ta asuntotuotantoa varten. Sen sijaan kyse oli valittajien mukaan kaupungin 

harjoittamasta kaupalliseen hyötyyn tähtäävästä liiketoiminnasta. Valittajat 

lisäksi kritisoivat kaupungin toimittaman näytön riittävyyttä LunL 4.1 §:n 

asettamien vaatimuksien valossa sekä kaupungin kanssa käydyissä kauppa-

neuvotteluissa esiin tullutta kaupungin suhtautumista maan arvoon.135 

 

Hallinto-oikeus totesi kaupungilla olevan MRL 20.1 §:n mukaisesti oikeus 

harjoittaa maapolitiikkaa alueellaan.  Hallinto-oikeus lisäksi totesi, että muun 

muassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 2006:84 mukaan sääntelyllä 

ei ole rajoitettu kunnan maapolitiikan harjoittamiskeinojen valintamahdolli-

suuksia tai supistaa mahdollisuutta käyttää lunastusta maanhankintaan. Li-

säksi hallinto-oikeus katsoi, että lunastusluvan perusteena oleva MRL 99.3 § 

konkretisoi yleisen tarpeen käsitettä, ja että PL 15.2 §:ssä tarkoitettu yleinen 

tarve ilmenee kunnan asettamista, yleiskaavassa osoitetuista aluevarauksista. 

Myöskään EIS:n lisäpöytäkirja, Euroopan unionin perusoikeuskirja tai EIT:n 

oikeuskäytäntö eivät hallinto-oikeuden mukaan antaneet aihetta arvioida asi-

aa toisin. Lunastuslupa oltiin siten voitu myöntää ja valitus hylättiin.136 

 

Tässä tapauksessa, kuten edellä kuvatuissa KHO:n ratkaisuissa, yleisen tarpeen nähtiin 

syntyvän, kun kunta päättää tarvitsevansa maan yhdyskuntakehittämistä tai siihen liittyvää 

rakentamista varten. Yleisen tarpeen tulkitseminen näin voi kuitenkin heikentää yksilön 

omaisuudensuojaa, jos se johtaa kaavamaisiin, lähes automaattisesti kunnan hyväksi tehtä-

viin ratkaisuihin. Omaksutun tulkintalinjan tarkoituksenmukaisuutta voi kyseenalaistaa 

kahdella eri perusteella. Ensinnäkin huomiota voidaan kiinnittää erityisen lunastusperus-

teen sanamuodon asettamiin vaatimuksiin. Esimerkiksi MRL 99.3 § edellyttää yleiskaavan 

aluevarauksen lisäksi tarvetta suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen. Näyttönä 

tällaisesta tarpeesta kunta voi esittää erilaisia maapolitiikkaansa koskevia asiakirjoja, esi-

merkiksi kaupungin asunto-ohjelman, kaupunkistrategian, maapoliittisen periaateohjelman 

sekä selvitystä kunnan maareservistä, kuten tapauksessa KHO 2007:84. Ratkaisussa 

2006:84 kaupunki vetosi muun muassa maapolitiikkaansa ohjaavaan toimintastrategiaan, 

maapoliittiseen ohjelmaansa ja hyväksymiinsä periaatteisiinsa, joiden mukaan uudet ase-

                                                 

135 HelHaO 18/0174/5, s. 1–2. 

136 Ibid, s. 10–11. 
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makaavat laaditaan ensisijaisesti kaupungin omistamalle maalle. Tällaiset maankäyttöä 

koskevat tavoiteasiakirjat ja kunnan omaa maankäyttöä koskevat periaatteet, samoin kuin 

toki yleiskaavakin, ovat kunnan itsensä laatimia. Kunta siis käytännössä itse luo sen tar-

peen, johon se vetoaa pakkolunastuslupaa koskevassa hakemuksessaan. Lunastusluvan 

myöntävä ympäristöministeriö on hyväksynyt lunastuslupapäätöksissään kyseisen aineis-

ton selvityksenä yhdyskuntakehityksestä, eikä KHO ole arvioinut edellä mainituissa ta-

pauksissa asiakirjojen merkitystä toisin137.  

 

Se, että kunta tavallaan itse luo sen tarpeen, johon se vetoaa pakkolunastushakemukses-

saan, on itsessään yhdenmukainen kunnan itsenäistä maapolitiikkaa koskevan oikeuden 

(MRL 20.1 §) ja PL 121 §:ssä säädetyn kunnallista itsehallintoa koskevan periaatteen 

kanssa. Kuitenkin yksilön omaisuudensuojan kannalta voidaan pohtia, pitäisikö näytöksi 

hankkeen yleisen tarpeen vaatimuksen mukaisuudesta vaatia jotakin enemmän, kuin kun-

nan itse laatimat asiakirjat, jotka osoittavat sen itse luomaa tarvetta. Häkkänen nostaa esiin, 

että maanomistajan oikeusaseman kannalta on keskeistä, että kunnan oikeutta pakkolunas-

taa maata on tietyin edellytyksin rajoitettu. Tämän on tarkoitus estää epäasiallisin, esimer-

kiksi puhtaasti taloudellisin, syin tapahtuvat pakkolunastukset. Niinpä keskeistä yksityisen 

omaisuudensuojan kannalta on, että kunta ei voi maapoliittisesti vaikuttaa pakkolunastuk-

sen edellytyksien täyttymiseen, vaan se voi harjoittaa maapolitiikkaansa vain säännösten 

edellyttämällä tavalla.138 Tämän pohjalta voidaan pohtia, turvataanko yksilön perusoikeuk-

sia riittävällä tavalla, jos yleisen tarpeen arviointi perustuu pohjimmiltaan lunastajan luo-

maan tarpeeseen, jota käytetään pakkolunastuksen perusteena ja jonka täyttyessä pakkolu-

nastuslupa myönnetään? Johtaako siis esimerkiksi MRL 99.3 §:n tulkitseminen yleistä tar-

vetta konkretisoivana periaatteena liian kaavamaisiin tulkintoihin, jossa yksilön etua ei 

punnita riittävästi suhteessa yleiseen etuun?  

 

KHO:n ratkaisuja voidaankin kritisoida tarkoituksenmukaisuusharkinnan ohuudesta. Kuu-

siniemen mukaan lunastusluvan myöntämistä on vakiintuneesti pidetty vapaaharkintaisena 

hallintotoimena, jossa on noudatettava myös tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tämä mer-

kitsee sitä, että vaikka oikeudelliset edellytykset lunastamiselle olisivatkin olemassa, on 

lupaviranomaisen lisäksi harkittava, että onko luvan myöntäminen kyseisessä tapauksessa 

                                                 

137 Ks. myös Hovila 2013b, s. 20. 

138 Ks. Häkkänen 2016, s. 341–342. 
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tarkoituksenmukaista. Kuusiniemi korostaa, että kysymys on aina yhteiskuntapoliittisesta 

sopivuusharkinnasta ja priorisoinneista.139 Myös Määtän analyysi ympäristöasioita koske-

vasta oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta korostaa, että joustavien normien kohdalla tarvi-

taan aina tilannekohtaista harkintaa, sillä lainsäätäjä on joustavia normeja käyttäessään 

lähtökohtaisesti pyrkinyt lainsoveltamistilanteissa mahdollisuuteen ottaa huomioon esi-

merkiksi yhteiskunnallisia arvomuutoksia. Määttä toteaakin, että ” [y]mpäristöasioita kos-

kevan oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelma ei ole liian dynaaminen, joustava tai va-

paamielinen oikeuslähteiden tulkinta ja soveltaminen, vaan päinvastoin – varsinkin viran-

omaispäätöksenteossa – joustavien normien liian kaavamainen ja joustamaton soveltamis-

tapa.”140 Säännöksien liian kaavamaisen soveltamisen sijaan myös lunastuslupaharkinnas-

sa voisi olla yksilön oikeusasemaa ajatellen tarvetta laajemmalle tarkoituksenmukaisuus-

harkinnalle. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että joissakin tilanteissa lisänäytön vaati-

minen tai laajempi tarkoituksenmukaisuusharkinta yleisen tarpeen täyttymisestä on nykyi-

sellään lain melko tyhjentävän sääntelyn vuoksi haastavaa. Esimerkiksi MRL 99.2–3 §:n 

mukaisten lunastusperusteiden osalta on selkeästi säännelty, minkälaista näyttöä lupahar-

kintaan vaaditaan: säännöksistä ilmenevät keskeisimmät edellytykset liittyvät maakunta- 

tai yleiskaavan osoittamiin tarpeisiin. Tällöin jo pelkkä lunastusperusteiden mukaista tar-

vetta osoittavan kaavan olemassaolo on keskeisin lunastuslupaa puoltava tekijä. Lisäksi 

voidaan huomauttaa, että on kyseenalaista, olisiko edes olemassa muuta sellaista näyttöä, 

jota voitaisiin edellyttää. Näin ollen yksityisen maanomistajan omaisuudensuojan turvaa-

miseksi on tarkasteltava myös muita keinoja, kuin yleisen tarpeen vaatimuksen täyttymistä. 

 

Toinen katsantokanta, jolla voidaan kritisoida KHO:n ratkaisuissa omaksuttua tulkintalin-

jaa, liittyy muihin pakkolunastusta koskeviin yleisiin edellytyksiin, erityisesti vaihtoehtoi-

suusperiaatteeseen. Vaihtoehtoisuusedellytyksen mukaisesti lunastajan tulee esittää selvi-

tystä siitä, että omaisuuden siirtoa ei saatu toteutettua muulla, luovuttajan omaisuudensuo-

jaan vähemmän puuttuvalla keinolla. Näyttöä voidaan esittää esimerkiksi käydyistä kaup-

paneuvotteluista. Vaadittavan näytön osalta herää kysymys siitä, miten paljon ja painoar-

voltaan miten merkittävää näyttöä vaihtoehtoisuusedellytyksen arvioinnissa edellytetään. 

Vaarana on, että lunastaja käy kauppaneuvotteluja ainoastaan kulissinomaisesti eikä aidosti 

kauppaan pyrkivinä. Jos vaihtoehtoedellytyksen täyttymiseksi riittää, että kunta voi tällai-

                                                 

139 Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 105. 

140 Määttä 2005, s. 290. 
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sessa tilanteessa vedota esittämäänsä kauppatarjoukseen, jää vaihtoehtoedellytyksen käy-

tännön merkitys vähäiseksi. 

 

Tapauksessa KHO 2013:143 oli kyse maan lunastamisesta luonnonsuojelu-

tarkoituksiin. Tapauksessa arvioitavaksi tuli LSL 52.3 §:n neuvotteluvelvolli-

suuden täyttyminen. Lainkohdan mukaan ennen lunastukseen ryhtymistä on, 

jos se on mahdollista ilman huomattavia vaikeuksia, neuvoteltava asiasta 

maanomistajan kanssa. KHO päätyi katsomaan, että ympäristöministeriö oli 

voinut neuvotteluvelvollisuuden estämättä lunastaa järjestäytymättömän osa-

kaskunnan yhteisestä vesialueesta omistaman määräalan, kun neuvottelut 

omistajien kanssa eivät osakaskiinteistöjen suuresta määrästä johtuen olleet 

mahdollisia ilman huomattavia vaikeuksia. KHO lisäksi totesi, että kun laissa 

ei tarkemmin säädetä, miten neuvottelut on järjestettävä ja minkälaiset val-

tuudet neuvottelua käyvillä osapuolilla on oltava, ei neuvotteluiden järjestä-

miselle suullisesti tai puhelimitse ole estettä. Ympäristöministeriön päätös 

myöntää lunastuslupa ei näin ollen ollut lainvastainen, ja KHO päätyi hyl-

käämään valituksen. 

 

LSL 52.3 §:n neuvotteluvelvollisuus muistuttaa LunL 4.1 §:n vaihtoehtoisuusedellytystä 

siltä osin, kun vaihtoehtoedellytyksen voidaan nähdä velvoittavan kauppaneuvotteluiden 

käymiseen pakkolunastusta lievempänä keinona. Siten KHO:n tulkintalinjauksia neuvotte-

luvelvollisuuden täyttymisestä LSL 52.3 §:n osalta voidaan arvioida analogisesti myös 

LunL 4.1 §:n kohdalla. Tämän johdosta myös vaihtoehtoisuusedellytyksen muotovaati-

muksien voidaankin arvioida olevan varsin väljät – suullinenkin neuvottelu voi osoittautua 

riittäväksi. Äärimmäisissä tapauksissa, eli kun neuvottelut eivät ole mahdollisia ilman 

huomattavia vaikeuksia, neuvotteluja ei välttämättä edellytetä lainkaan141. Käytännössä 

ostotarjous käyvästä hinnasta riittänee todistamaan, ettei sopimukseen päästä pakkolunas-

tusta lievemmillä keinoilla142. Vaihtoehtokynnys on siten asetettu matalalle. Lisäksi on 

huomattava, että jo pelkkä pakkolunastusinstituution olemassaolo voi kannustaa yksityisiä 

maanomistajia ryhtymään vapaaehtoisiin kauppoihin kunnan kanssa ainakin silloin, jos 

tiedossa on, että kunta viimekädessä tulee käyttämään pakkolunastusoikeuttaan143. Yksityi-

sen omaisuudensuojan kannalta asetelma on kyseenalainen, jos pakkolunastusuhka johtaa 

yksityisen hyväksymään huonommat kauppaehdot, kuin mitä se kahden yksityisen välises-

sä vapaan vaihdannan mukaisessa kaupassa olisi hyväksynyt. Kysymys vaihtoehtoedelly-

                                                 

141 Ks. lisäksi KHO 10.2.2006 t. 243, jonka mukaan neuvotteluvelvoite ei edellyttänyt edes ostotarjouksen 

tekemistä. 

142 Ks. myös Hovila 2009, s. 175. 

143 Ks. esim. Häkkänen 2016, s. 341.  
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tyksen asemasta on merkittävä, sillä sen tosiasiallinen toteutuminen on tärkeää luovuttajan 

perus- ja ihmisoikeutena turvatun omaisuudensuojan kannalta, mitä myös EIT on ratkaisu-

käytännössään korostanut144.  

 

KHO:n tulkintakäytäntöä voidaan pitää varsin kuntamyönteisenä suhteessa yksilön omai-

suudensuojaan. KHO:n ratkaisut antavat suurta painoarvoa MRL 20.1 §:n mukaiselle kun-

nan tehtävälle huolehtia alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja val-

vonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Tämän tehtävän voidaan nähdä 

pohjautuvan PL 121 §:stä ilmenevään kunnallisen itsehallinnon periaatteeseen, jonka tär-

keimpänä ilmenemismuotona voidaan pitää kuntien päätösvallan vapautta145. Toisaalta on 

tärkeää huomata, että julkisen vallan käyttäjänä kuntaa myös sitoo PL 22 §:n mukainen 

velvoite turvata yksilön perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tästä perusoikeuksien 

turvaamisvelvoitteesta johtuu, että kunnalla on velvollisuus aktiivisesti toimien pyrkiä 

edistämään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä yhtäältä varmistaa, että sen toimin-

ta on yksilön oikeuksien kanssa sopusoinnussa.146  Pakkolunastushankkeissa kunnalliseen 

itsehallintoon nähden vastakkaisena arvona siten vallitsee PL 15 §:n ja EIS:n lisäpöytäkir-

jan 1 artiklan mukainen yksityisen omaisuuden suoja. Pakkolunastusoikeudellinen päätök-

senteko merkitsee tasapainoilua näiden intressien välillä. Seuraavaksi tarkastellaan tilan-

netta eurooppalaisen oikeuskäytännön valossa. 

 

3.2.3 EIT:n oikeuskäytäntö 

EIS:n lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan omaisuutta voidaan ottaa omistajalta pois vain 

julkisen edun nimissä sekä laissa säädettyjen ja kansainvälisen oikeuden yleisten periaat-

teiden mukaisesti. EIT on tyypillisesti katsonut kunkin valtion harkintamarginaalin olevan 

korostetun laaja julkisen edun arvioinnissa.147 Seuraavaksi tarkastellaan EIT:n suhtautu-

mista pakkolunastusta koskeviin tapauksiin, joihin on liittynyt taloudellisen edun tavoitte-

luun tähtääviä piirteitä. 

 

                                                 

144 Ks. esim. tapaus Stojko Arsovski ym. v. Makedonia (15.1.2013). 

145 Prusi 2006, s. 269. 

146 Lainalaisuusperiaatteen merkityksestä julkisen vallan toiminnalle ks. esim. Saraviita 2011, s. 293. 

147 OM:n Selvityksiä ja ohjeita 33/2016, s. 15. 
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Tapauksessa Stojko Arsovski ym. v. Makedonia (15.1.2013) oli kysymys 

luonnonvarojen hyväksikäytön tarkoituksessa yksityisen yhtiön hyväksi toi-

mitetun pakkolunastuksen oikeasuhtaisuudesta. EIT totesi, että omaisuuden-

suojaan puuttuminen pakkolunastuksella oli 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklan mu-

kaan oikeutettua vain, jos se oli lainmukaista ja perustui yleiseen etuun. Li-

säksi käytettyjen keinojen tuli olla oikeasuhtaisia.148 Kyseisessä tapauksessa 

EIT katsoi pakkolunastuksen olleen sinänsä oikeutettu, kun se perustui kan-

salliseen lainsäädäntöön. EIT kuitenkin katsoi Makedonian rikkoneen EIS:n 

1 lisäpöytäkirjan 1 artiklaa, kun pakkolunastamisen sijasta ei oltu käytetty 

lain mahdollistamia ja vaihtoehtoisuusperiaatteen mukaisia lievempiä keino-

ja, kuten maan vuokraamista. 

 

Tämän tutkielman kannalta tapauksen mielenkiintoisuus liittyy siihen, että julkinen taho 

pakkolunasti alueen yksityisen yhtiön pyynnöstä yhtiön yritystoimintaa (mineraaliveden 

tuottaminen) varten. Kun pakkolunastaminen tällaiseen tarkoitukseen oli kansallisen lain 

mukaan mahdollista, ei EIT katsonut omaisuudensuojaa rikotun sillä perusteella, että pak-

kolunastaminen ei olisi ollut yleisen tarpeen vaatimaa.149 Omaisuudensuojaa kuitenkin 

rikottiin, kun valtio ei ollut pakkolunastamisen sijasta pyrkinyt käyttämään muita, omai-

suudensuojaan lievemmin puuttuvia keinoja. Lisäksi EIT katsoi, että maaomaisuuden eri-

tyistä laatua, eli mineraalivesivarantoja, ei oltu otettu korvausta määrättäessä riittävällä 

tavalla huomioon, mikä merkitsi maanomistajan oikeusasemalle kohtuutonta rasitusta. 

Huomioonottamisen arvoista ratkaisussa on EIT:n suhtautuminen yksityisen kustannuksel-

la tapahtuvaan julkisen tahon tulonhankkimistarkoitukseen. EIT ei suoraan ottanut kantaa 

siihen, onko tulonhankkimistarkoitus pakkolunastuksen taustalla yleisen tarpeen vaatimuk-

sen vastaista, vaan se katsoi, että lunastusperusteista säätäminen jää kansallisen lainsäätä-

jän tehtäväksi. EIT:n mukaan omaisuudensuojaa kuitenkin rikotaan, jos maanomistajalle ei 

suoriteta pakkolunastuksen johdosta asianmukaista, maaomaisuuden tuleva käyttö huo-

mioivaa korvausta. Näin ollen, vaikka pakkolunastus ei kyseisessä tapauksessa ollut suo-

raan yleisen tarpeen vaatimuksen vastainen, moitittavaksi se muuttui, kun maanomistajalle 

ei suoritettu asianmukaista korvausta. Pakkolunastuksella ei siten saa tavoitella taloudellis-

ta hyöytä maanomistajan kustannuksella.  

 

Arsovski-tapauksen ja edellä esiteltyjen MRL 99 §:n perusteella toteutettavien pakkolunas-

tuksien vertailua voidaan kritisoida tapausten välisen yhteyden löyhyydestä. Arsovski-

                                                 

148 EIS:n sääntely vastaa hyvin pitkälle kotimaista vastinpariaan. 

149 Arvioinnissaan EIT totesi pakkolunastukseen liittyvän yleisesti poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten 

kysymysten harkintaa, ja julkisen edun käsite on siksi välttämättä laaja-alainen. 
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tapauksella voidaan kuitenkin nähdä olevan merkitystä suhteessa kotimaiseen oikeuskäy-

täntöön. Tapauksella on merkitystä ensinnäkin yleisen tarpeen tulkinnalle: EIT:n mukaan 

kansallisilla tuomioistuimilla on melko vapaat kädet niiden tulkitessa kansallista lainsää-

däntöä ja yleisen tarpeen vaatimusta. Toisaalta merkitystä on maan arvon huomioimiseen: 

maaomaisuuden erityinen laatu, jolla voitaneen MRL 99 §:n tarkoittamissa tilanteissa pitää 

myös sen tulevaa käyttöä asumis- tai teollisuusrakentamisen tarpeisiin, tulee huomioida 

asianmukaisesti lunastuskorvausta määrättäessä. Tämä näkemys on ristiriidassa Suomen 

kansallisen pakkolunastusoikeuden kanssa arvonleikkaussäännön osalta – merkitseehän 

arvonleikkaussääntö sitä, että maan tulevan käyttötavan tuomaa arvonnousua ei huomioida 

lunastuskorvausta määrättäessä. EIT:n ratkaisu myös näyttää korostavan vaihtoehtoisten 

keinojen ensisijaisen käyttämisen olennaisuutta KHO:n noudattamaa tulkintalinjaa enem-

män. EIT nimittäin kiinnitti huomiota siihen, ettei tapauksessa oltu esitetty syytä, jonka 

vuoksi maan vuokraaminen lievempänä keinona ei olisi tullut kysymykseen, vaikka sellai-

nen mahdollisuus sisältyi kansalliseen lakiin. EIT:n ratkaisu antaa ymmärtää, että sen tul-

kinta vaihtoehtoisuusperiaatteen täyttämisestä edellyttää lunastuslupaharkinnassa suoritet-

tavan tarkempaa arviointia siitä, että voitaisiinko hanke toteuttaa jollakin lievemmin maan-

omistajan perusoikeuksiin puuttuvalla tavalla.  

 

Tapauksessa Motais de Narbonne v. Ranska (2.7.2002) oli kysymys siitä, loukat-

tiinko yksityisen omaisuudensuojaa, kun pakkolunastus tehtiin sosiaalista asunto-

tuotantoa varten, mutta pakkolunastuksen taustalla ollutta rakennushanketta ei ryh-

dytty kohtuullisessa ajassa toteuttamaan. Tapauksessa EIT katsoi, että vaikka ra-

kennushanke, jonka vuoksi pakkolunastuslupa alun perin myönnettiin, oli itsessään 

asianmukainen ja täytti pakkolunastusta koskevat edellytykset, oli omaisuuden suo-

jaa rikottu, kun maan pitkäaikainen varalla pitäminen ei perustunut yleisen tarpeen 

vaatimaan syyhyn, ja kun tuona aikana syntynyttä maan arvonnousua ei korvattu 

maan entiselle omistajalle. EIT totesi, että sopimusvaltioilla on velvollisuus suojata 

yksilöitä tällaiselta julkisen vallan kiinteistökeinottelulta.  
 

Motais de Narbonne -tapauksesta on vedettävissä johtopäätös, että pakkolunastusta ei saa 

käyttää maan varastointiin tulevaa arvonnousua silmällä pitäen. Tällainen kiinteistökeinot-

telu, kun se tapahtuu maa-alueelle ennakoidun arvonnousun saamiseksi kunnan eduksi 

yksityisen kustannuksella, ei ole kansainväliset omaisuudensuojasta säätävien velvoitteiden 
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valossa asianmukaista.150 Myös tämä ratkaisu asettaa arvonleikkaussääntelyn hyväksyttä-

vyyden kyseenalaiseksi Arsovski-tapauksen tavoin. 

 

3.2.4 Taloudellinen kehitys pakkolunastuksen oikeuttajana 

Kansainvälisen pakkolunastusoikeudellisen keskustelun tarkastelu tuo oman mielenkiintoi-

sen lisänsä taloudellisten syiden hyväksyttävyyden arvioimiselle myös Suomen oikeuden 

näkökulmasta. Kotimainen oikeustieteellinen keskustelu kunnan taloudellista hyötymistä 

koskevien tavoitteiden ja yleisen tarpeen vaatimuksen yhteensopivuudesta on toistaiseksi 

tarkastellut aihetta lähinnä kunnan liiketoiminnallisen hyötymisen näkökulmasta. Taloudel-

linen hyöty on mahdollista ymmärtää kuitenkin myös laajemmin kuin pelkkänä liiketalou-

dellisena voittona, jonka kunta saa luovuttaessaan eteenpäin maa-alueen, jonka se on pak-

kolunastanut yksityiseltä maanomistajalta raakamaana ja jalostanut rakennuskäyttöön. 

Kunta voi nimittäin lisäksi tavoitella taloudellista hyötyä pakkolunastamalla maata erilai-

siin taloudelliseen kehitykseen liittyviin tarpeisiin, joiden voidaan ajatella välillisesti tuo-

van taloudellista hyötyä kunnalle ja sen asukkaille. Esimerkiksi kunnan alueella harjoitet-

tavan liiketoiminnan lisäämisen voidaan nähdä hyödyttävän kuntaa kasvattamalla työpaik-

kojen määrää, jonka osaltaan voi nähdä lisäävän kunnan elinvoimaisuutta ja yleistä houkut-

televuutta sekä viime kädessä verovarantoja. On täysin mahdollista, että tällainen toiminta 

voi välillisesti hyödyttää myös kunnan asukkaita, mutta epäselvää on, voivatko tällaiset 

syyt perustella maa-alueen pakkolunastamista. Kysymys siis on, voiko yleinen tarve vaatia 

yksityisen maa-alueen pakkolunastamista taloudellisen kehityksen saavuttamiseksi. 

 

Aihetta on tarkastellut esimerkiksi Björn Hoops, joka tuo esiin saksalaista pakkolunastus-

oikeutta käsittelevässä väitöskirjassaan taloudelliseen kehitykseen pakkolunastuksen oi-

keuttajana liittyviä erityispiirteitä.151 Hoopsin mukaan saksalaisessa käytännössä pakkolu-

nastaminen taloudellisen kehityksen tavoittelemiseksi voi muodostaa sallitun pakkolunas-

tusperusteen, jos pakkolunastuksen ennakoituna seurauksena on taloudellinen kasvu, työl-

                                                 

150 EIT vahvisti tulkintansa tapauksessa Beneficio Cappella Paolini v. San Marino (13.7.2004). Tapauksessa 

oli kyse siitä, voitiinko pakkolunastusta pitää tosiasiassa yleisen tarpeen vaatimana, kun hanketta ei oltu 

useankaan vuoden jälkeen toteutettu. 

151 Saksalainen pakkolunastusoikeus rakentuu kotimaista yleisen tarpeen käsitettä muistuttavan julkisen hyö-

dyn (public good) käsitteen varaan. Samoin kuin suomalainen vastinparinsa, myös julkinen hyöty nähdään 

joustavana ja oikeuskäytännössä tarkemmin täsmentyvänä käsitteenä. Ks. Hoops 2017, s. 62 ja 83–85. 
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lisyyden lisääntyminen tai muu talouden kannalta hyödyllinen seuraus.152 Seurauksien tu-

lee kuitenkin olla riittävän täsmällisesti määriteltyjä.153 Näin ollen pakkolunastaminen ai-

noastaan ”yleiseen taloudelliseen kehitykseen” ei muodosta hyväksyttyä perustetta. Brad-

ley Slade puolestaan käsittelee väitöskirjassaan samaa aihetta Etelä-Afrikan pakkolunas-

tusoikeuden näkökulmasta. Myös eteläafrikkalaisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että 

esimerkiksi työllisyyden lisääntymiseen, taloudellisen tuottavuuden parantamiseen tai jopa 

urheilutapahtumaan liittyvät rakentamistoimenpiteet voivat muodostaa hyväksyttävän syyn 

pakkolunastukselle.154 Molemmat kirjoittajat kuitenkin huomauttavat, että taloudellisin 

syin tapahtuva pakkolunastaminen ei aina ole itsestään selvästi yleisen tarpeen vaatimaa. 

Esimerkiksi Hoops tuo esille ongelmia, jotka liittyvät etenkin yksityisen omaisuudensuojan 

ja yleisen tarpeen välillä tehtävään tasapainotteluun. Taloudelliseen kehitykseen tähtääväs-

sä toiminnassa yleisen tarpeen mukainen tavoite pyritään saavuttamaan välillisesti talous-

kasvun ja työpaikkojen lisääntymisen kautta. Tämä puolestaan tekee yleisen tarpeen mu-

kaisen tavoitteen saavuttamisesta epävarmaa.155 Slade kritisoi vallitsevaa oikeuskäytäntöä 

samasta syystä. Taloudelliseen kehitykseen liittyvien tavoitteiden kautta varsinaisen ylei-

sen tarpeen mukaisen tavoitteen lopullinen saavuttaminen on epävarmaa, sillä taloudellisen 

kehityksen tosiasiallinen toteutuminen riippuu taloudellista hyötyä tuottavan projektin tai 

liiketoiminnan menestyksestä. Siksi verrattuna pakkolunastuksiin, joihin ryhdytään jonkin 

suoraan yleisen tarpeen vaatiman tavoitteen saavuttamiseksi (kuten esimerkiksi sairaaloi-

den tai muiden yleishyödyllisten laitosten rakentaminen), on pelkkä taloudellinen hyöty 

pakkolunastusperusteena kyseenalainen.156 Taloudelliseen kehitykseen tähtäävin syin ta-

pahtuvaan pakkolunastukseen liittyy myös muita kritiikin aiheita. Huolena on esimerkiksi 

se, että liian aggressiivisesti taloudelliseen hyötyyn tähtäävässä maapolitiikassa mikä ta-

hansa maa-alue voidaan nähdä taloudellisessa käyttötarkoituksessa tuottavampana, jolloin 

vaarana on pakkolunastuksen käyttöalan laajentuminen ja yksityisen oikeusaseman heiken-

tyminen entisestään.157  

 

                                                 

152 Hoops 2017, s. 87–88. 

153 Ibid, s. 89–90. 

154 Slade 2012, s. 58. 

155 Hoops 2017, s. 4. 

156 Slade 2012, s. 58. 

157 Hoops 2017, s. 4. 
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Taloudellisin syin tapahtuviin pakkolunastuksiin liittyy olennaisesti ns. third party transfer 

-tyyppiset omaisuudensiirtojärjestelyt, joissa julkinen taho siirtää yksityiseltä pakkolunas-

tamansa maa-alueen omistusoikeuden toiselle yksityiselle, jonka tehtävänä on toteuttaa 

pakkolunastusluvan mukainen hanke.158 Kuten edellä todettu, yleisen tarpeen arvioinnissa 

ei ole oleellisinta se, kuinka suuri joukko saa lunastuksesta vaan pakkolunastus saattaa 

tosiasiassa tulla vain pienen joukon eduksi ollen silti yleisen edun vaatimaa. Myöskään 

julkisyhteisön hyötyminen ei ole pakkolunastuksen edellytys, vaan lunastetun omaisuuden 

saajana voi olla myös yksityinen taho.159 Näin ollen myöskään Thrid party transfer -

tyyppiset tilanteet eivät ole lähtökohtaisesti kiellettyjä, jos niille on yleisen tarpeen vaatima 

syy ja ne nähdään siten perustelluiksi yleisen tarpeen vaatiman hankkeen toteuttamisek-

si.160 Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kunta pakkolunastaa maa-alueen uuden asuin-

alueen rakentamiseksi ja luovuttaa sen edelleen yksityiselle rakennusliikkeelle hankkeen 

toteuttamiseksi. Tällaisissa tilanteissa kunta ei erilasten tarkoituksenmukaisuussyiden 

vuoksi itse toimi rakennuttajana, mutta on sopimusjärjestelyin varmistanut, että rakennus-

hanke suoritetaan pakkolunastusperusteen mukaisesti. Usein kyseisenlaiset järjestelyt voi-

vatkin olla järkevin tapa toteuttaa hanke. 

 

Third party transfer -järjestelyihin on kuitenkin kansainvälisessä oikeuskirjallisuudessa 

nähty liittyvän erilaisia ongelmia. Kyseisissä järjestelyissä yleisen tarpeen mukainen hyöty 

saavutetaan tuottamalla taloudellista etua yhdelle yksityiselle (eli sille, jolle julkinen taho 

luovuttaa maa-alueen rakentamistoimenpiteiden suorittamiseksi) toisen yksityisen (eli sen, 

jolta maa-alue on lunastettu) kustannuksella. Näin ollen tällaisiin pakkolunastustilanteisiin 

liittyy mahdollisuus siitä, että taloudellinen hyöty tai taloudellinen kehitys pakkolunastus-

perusteena sisältää tosiasiassa tavoitteita, jotka tähtäävät ensi sijassa kolmannen tahon voi-

tontavoitteluun.161 Esimerkiksi Hoops huomauttaa väitöskirjassaan, että ilmiöön liittyy 

siten epävarmuustekijöitä, jotka aiheutuvat yritystoimintaan olennaisesti kuuluvasta voi-

tontavoittelusta. Yksityisen liiketoiminnan ensisijainen tarkoitus ei ole hyödyttää yhteis-

kuntaa, vaan tuottaa voittoa. Tähän voitontavoitteluun liittyy piirteitä, jotka voivat käytän-

nössä merkitä hankaluuksia yleisen tarpeen vaatiman lopputuloksen saavuttamiselle. On 

                                                 

158 Ks. määritelmästä esim. Hoops 2017, s. 3 ja Slade 2012, s. 57. 

159 Ks. edellä luku 3.2.1. 

160 Slade 2012, s. 57. 

161 Ibid, s. 58–59. 
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esimerkiksi mahdollista, että maa-alueen saaneen kolmannen tahon on markkinoilla vallit-

sevan kilpailun ja voitontavoitteluun liittyvien päämäärien vuoksi tehtävä valintoja, jotka 

eivät aina ole yhdenmukaiset pakkolunastuksen hyväksyttyjen tavoitteiden valossa.162  

 

Taloudellisen kehityksen vuoksi tehtävistä pakkolunastuksista ja third party transfer -

järjestelyistä tai niihin liittyvistä ongelmista ei kotimaisessa oikeustieteessä ole juurikaan 

käyty keskustelua. Edellä käsitellyistä KHO:n ratkaisuista on nähtävissä, että pakkolunas-

tus on mahdollista myös taloudelliseen kehitykseen liittyvissä tarkoituksissa (ks. KHO 

2009:92). Edellä kansainvälisestä keskustelusta esiin nostettuja ongelmia ei kuitenkaan 

kotimaisessa keskustelussa ole ainakaan toistaiseksi liialti nähty ongelmana. KHO:n ratkai-

suissa tukeudutaan vahvasti kunnan oikeuteen päättää itse omasta maapolitiikastaan, ja 

MRL 99 §:n mukaisten lunastusperusteiden nähdään pitkälti konkretisoivan yleisen tarpeen 

vaatimusta. Muuta arviointia ei yleisen tarpeen vaatimuksen olemassa olon osalta vaadita. 

Kansainvälisesti esiin nostettu kritiikki olisi kuitenkin syytä ottaa huomioon myös suoma-

laisessa pakkolunastusoikeudessa. Etenkin taloudelliseen kehitykseen liittyvien päämäärien 

saavuttamisen epävarmuus vaatii pohtimaan, voidaanko pakkolunastusta pitää yleisen tar-

peen vaatimana, jos yleisen tarpeen vaatimuksen toteutuminen riippuu muiden (liiketalou-

dellisten) tekijöiden toteutumisesta. Vastaus tähän vaatii myös sen arviointia, että miten 

toimittaisiin tilanteessa, jossa maa-alue on pakkolunastettu taloudelliseen kehitykseen liit-

tyvin syin, mutta tarkoitettua taloudellista kehitystä (esimerkiksi työpaikkojen lisääntymis-

tä) ei toteudukaan. Tällaisen yleisen tarpeen toteutumiseen liittyvän epävarmuuden voi 

ajatella merkitsevän kohtuutonta rasitusta yksityisen maanomistajan omaisuudensuojalle. 

 

3.2.5 Kokoavia näkökulmia 

Taloudellisen hyödyn tavoittelu voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Ensinnäkin kunta 

voi tavoitella taloudellista hyötyä raakamaan jalostamisen ja myymisen kautta. Tällaista 

kiinteistökeinottelua, eli maanhankintaa, jota tehdään liiketoiminnallisen voiton saavutta-

miseksi, on yleisesti pidetty oikeustieteessä kiellettynä. Sitä voi kuitenkin käytännössä ta-

pahtua, sillä pakkolunastus on usein mahdollista perustella jollakin lunastusperusteen kan-

nalta asianmukaisella syyllä. Toiseksi kunta voi pyrkiä saamaan taloudellista hyötyä talou-

dellisen kehityksen kautta muun muassa liiketoimintaa ja teollisuutta suosivilla ratkaisuilla. 

                                                 

162 Hoops 2017, s. 174. 
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Tällainen toiminta on kotimaisessa oikeuskäytännössä katsottu mahdolliseksi (KHO 

2009:92). Taloudellisen kehityksen nimissä tapahtuvien pakkolunastuksiin on kansainväli-

sessä keskustelussa nähty liittyvän ongelmia, joista ei toistaiseksi kotimaisessa oikeustie-

teessä tai -käytännössä liialti tunnisteta. 

 

Suomalaisesta oikeuskäytännöstä on havaittavissa, että maanomistajien mahdolliset epäilyt 

kunnan taloudellisen hyödyn tavoittelusta pakkolunastuksen todellisena motivaattorina on 

vaikea näyttää toteen, olipa sitten kyse liiketoiminnallisen hyödyn tai yleisen taloudellisen 

kehityksen kautta tapahtuvan hyödyn tavoittelusta. Taloudellisen hyödyn tavoittelua kos-

kevilla väitteille ei anneta lupaharkinnassa merkitystä, jos kunta pystyy perustelemaan 

pakkolunastusta erityiseen lunastusperusteeseen liittyvillä edellytyksillä ja esittämään näyt-

töä erityisen lunastusperusteen mukaisten vaatimusten täyttymisestä. Kunnan itsehallinnol-

le ja oikeudelle maapolitiikan vapaaseen harjoittamiseen annetaan suurta painoarvoa suh-

teessa yksityisen omaisuuden suojaan. Ratkaisuista näyttää seuraavan, että pakkolunastuk-

sen edellytysten olemassaolon täyttymiseksi riittää, että laissa ei ole suoraan kielletty toi-

menpidettä ja että edellytysten täyttymistä voidaan perustella kunnan itse itselleen asetta-

milla tavoitteilla ja niitä ilmentävillä asiakirjoilla. Käytännössä lunastusluvan hakeminen 

MRL 99 §:n perusteella merkitsee sitä, että kunta voi maan (alkuperäistä) omistajaa sito-

valla tavalla muodota itsensä maa-alueen omistajaksi. Voidaan todeta, että viisailla maapo-

liittisilla päätöksillä kunta voi vaikuttaa siihen, täyttyvätkö pakkolunastuksen oikeudelliset 

edellytykset vai eivät. 163 Tämä on ristiriidassa sen lähtökohdan kanssa, että kunnan pakko-

lunastusoikeuden tulee perustua yksityisen maanomistajan suojaksi säädettyjen pakkolu-

nastuksen yleisiin, PL:n ja LunL:n mukaisiin edellytyksiin. 

 

Edellä todetun perusteella taloudellisten syiden vaikuttavuuden arvioinnille pakkolunas-

tuksen taustalla vallitsevana motiivina ei ole tilaa nykyisenlaisessa pakkolunastusoikeudes-

sa, ainakaan kun pakkolunastus tapahtuu MRL 99 §:n mukaisessa kunnan maanhankinnan 

tarkoituksessa. Näin on siltikin, vaikka oikeustieteessä on vakiintuneesti katsottu, että pak-

kolunastus ei saa perustua taloudellisiin syihin. Ns. kiinteistökeinottelun ei ole perinteisesti 

ajateltu kuuluvan kunnan tehtäviin. Myös EIT:n oikeuskäytännöstä on havaittavissa, että 

                                                 

163 Ks. myös Häkkänen 2016, s. 97. Häkkänen huomauttaa, että MRL 99 §:n mukaisen lunastusluvan ”[---] 

myöntämisarvioinnissa kaavoituksella ja kunnan itsensä ilmoittamalla pyrkimyksellä näyttäisi olevan ratkai-

seva merkitys”. 
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vaikka kansallisella lainsäätäjällä on laaja harkintavalta yleisen tarpeen vaatimuksen arvi-

oinnissa, niin jonkinlaista painoarvoa on annettava myös pakkolunastuksen taustalla vallit-

seville taloudellisten syiden arvioinnille; maa-alueesta saatava erityinen taloudellinen hyö-

ty on vähintään huomioitava lunastuskorvauksen suuruudessa.  
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4 Vaihtoehdot Suomen järjestelmälle 

4.1 Käsitteen avoimeksi jättäminen lainsäätäjän valintana 

Tutkielman alusta lähtien tutkielman keskeisenä huomiona on ollut, että yleisen tarpeen 

käsite on avoin. Käsitteen jättäminen avoimeksi on ollut lainsäätäjän valinta, joka on herät-

tänyt kritiikkiä: esimerkiksi perustuslakivaliokunta on MRL:n esitöissä huomauttanut, että 

LunL:ssa säädetyn yleisen tarpeen edellytyksen pelkkä toistaminen MRL:ssa ei ole asian-

mukaista, vaan käsitettä tulisi pyrkiä konkretisoimaan.164 Toisaalta ratkaisua on pidetty 

myös perusteltuna: esimerkiksi ympäristövaliokunnan kannan mukaan yleisen tarpeen 

edellytysten tarkempi määrittely ei ole välttämätöntä, sillä käsitteen sisältöä konkretisoivat 

osaltaan muihin säännöksiin sisältyvät lunastusluvan myöntämisen edellytykset. Ympäris-

tövaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että LunL 4 §:ssä lunastusluvan myöntä-

misedellytys on säädetty vielä yleispiirteisemmin.165 Ympäristövaliokunnan kanta siis on, 

että käsitteen yleispiirteisyys LunL 4 §:ssä perustelee tai tekee hyväksyttäväksi käsitteen 

jättämisen avoimeksi myös erityislaeissa. Kanta on erikoinen, ja sitä voidaan arvostella 

huomauttamalla, että yleislaintasoisen normin yleispiirteisyys ei ole asiallinen peruste jät-

tää myös erityislain säännös avoimeksi.  

 

Myös Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan lunastuslainsäädännön uudistamistarpeis-

taan kiinnittänyt huomiota yleisen tarpeen vaatimuksen epätäsmällisyyteen. Liitto toteaa, 

että ”[l]unastuslain ajanmukaisuus tämän päivän toimivassa markkinataloudessa voidaan 

hyvin kyseenalaistaa”166. Liitto huomauttaa, että joissakin tilanteissa etenkin yksityisten 

yhteisöjen osalta hankkeen perusteleminen yleisellä tarpeella (ja siis pakkolunastusta käyt-

tämällä) voi olla hankkeen toteuttajalle taloudellisesti järkevin ratkaisu, mikäli lunastus-

menettely johtaisi hankkeen toteuttajalle taloudellisesti parempaan ratkaisuun kuin hank-

keen toteuttaminen vaihtoehtoisilla järjestelyillä.167 Asianajajaliitto ei ilmaise kuntien to-

teuttaman maanhankinnan osalta tilannetta näin jyrkästi (muttei myöskään tuo esiin, miksi 

                                                 

164 PeVL 38/1998 vp, s. 7. 

165 YmpVL 6/1998 vp, s. 9–10. 

166 Suomen Asianajajaliitto 2016, s. 1. 

167 Ibid, s. 2. 
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tilanne niiden osalta poikkeaisi), vaan tyytyy toteamaan, että MRL:n säädökset kunnan 

maanhankinnan keinoista ovat tulleet ”erityisen ongelmallisiksi”, kun ”kuntien maanhan-

kinnan periaatteissa tuodaan esille kiinteistöjen lunastaminen keinona kunnan talouden 

kohentamiseksi”.168  Asianajajaliitto nostaa myös esiin ristiriidan, joka vallitsee LunL 4.1 

§:n vaihtoehtoisuusperiaatteen asettamien edellytysten ja KHO:n ratkaisukäytännön (mm. 

KHO 2006:84), jonka mukaan lainmuutoksella ei ollut tarkoitettu rajoittaa kunnan valin-

tamahdollisuuksia maapolitiikan eri keinojen käyttämisessä eikä supistaa kunnan mahdolli-

suutta käyttää lunastusta maanhankintaan, välillä. Näiden syiden vuoksi liitto katsookin 

jatkossa olevan perusteltua arvioida myös kunnallista lunastuskäytäntöä.169 

 

Myös Hovila kritisoi käytännön maapolitiikkaa siitä, että siinä ei hyödynnetä koko lainsää-

dännön tarjoamaa ohjauskeinovalikoimaa. Hän huomauttaa, että ennen pakkolunastami-

seen turvautumista tulisi jo reagoivan sääntelyn periaatteiden mukaisesti pyrkiä lievempien 

keinojen käyttöön.170 Reagoivan sääntelyn tarkoituksena on mahdollistaa yksityisen perus-

oikeuksien kunnioittaminen mahdollisimman pitkälle tarjoamalla maanhankintaa varten 

lievempiä, vähemmän omaisuudensuojaan puuttuvia keinoja.171 Hovila lisäksi huomauttaa, 

että lievempien maanhankintakeinojen käyttäminen ensisijaisesti on vaihtoehtoisuusedelly-

tyksen lisäksi intressivertailuedellytyksen ja suhteellisuusperiaatteen vaatimaa.172 

 

Yleisen tarpeen vaatimuksen avoimeksi jättämistä on yleisesti perusteltu etenkin yhteis-

kunnan jatkuvaa kehittymistä ja muuttumista koskevilla näkökulmilla.173 Ei ole kuitenkaan 

sanottua, etteikö yhteiskunnallinen muutos voisi johtaa myös siihen, että pakkolunastusoi-

keudelle vieraat päämäärät alkavat vaikuttaa pakkolunastushankkeiden taustalla. Tällaises-

ta tilanteesta voi olla kyse esimerkiksi silloin, jos kunta ryhtyy pakkolunastukseen talou-

dellisen hyödyn tavoittelun tarkoituksessa niin, että se saa hankkeen näyttämään MRL 99 

§:n muodolliset edellytykset täyttävältä. Edellä luvussa 3.2.2 on huomattu, että KHO on 

oikeuskäytännössään tulkinnut MRL 99.2–3 §:n mukaiset lunastusperusteet yleistä tarvetta 

konkretisoiviksi säännöksiksi ja siten yleisen tarpeen mukaisiksi. Tulkintalinjaus, vaikka 

                                                 

168 Suomen Asianajajaliitto 2016, s. 4. 

169 Ibid, s. 4. 

170 Hovila 2009, s. 190. 

171 Ks. ibid, s. 139. 

172 Hovila 2009, s. 191. 

173 Ks. esim. esim. HE 179/1975 II vp, s. 12; Talas 1924, s. 100 ja Hollo 1984, s. 156. 
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sitä voitaisiinkin pitää perusteltuna, ei tuo vastausta kaikkiin ongelmiin. Esimerkiksi ky-

symys taloudellisen edun tavoittelun hyväksyttävyydestä pakkolunastuksen spekulatiivise-

na motiivina ei ratkea pelkästään MRL 99 §:n edellytyksiä arvioimalla, sillä kunta pystyy 

itse luomaan sen MRL 99 §:n mukaisen tarpeen, johon se pakkolunastushakemuksessaan 

vetoaa, vaikka todellisuudessa taustalla vaikuttaisivat taloudelliseen etuun tähtäävät tavoit-

teet ja motiivit. Yleisen tarpeen vaatimuksen ja muiden LunL 4.1 §:stä ilmenevien periaat-

teiden merkitystä onkin tästä syystä aihetta korostaa kunnan maankäytön kohdalla, erityi-

sesti ottaen huomioon edellä esiin tuodut oikeustieteessä esitetyt näkökannat, Suomea sito-

vien kansainvälisten sopimusten tulkintaa koskevat linjaukset sekä ennen kaikkea yhteis-

kunnan jatkuva muutos. Myös perustuslain turvaaman omaisuuden suojan voidaan nähdä 

edellyttävän rajatumpaa ja täsmällisempää sääntelyä. 

 

Yleisen tarpeen määrittelyyn liittyy monenlaisia edellä esiin tuotuja ongelmia. Kuitenkin 

osa lunastuslainsäädännön uudistamishankkeen yhteydessä lausuneista tahoista, kuten 

maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö ja Oulun kaupunki katsovat, että ylei-

sen tarpeen kriteeristöä ei olisi lainkaan tarpeen tarkistaa.174 Lisäksi esimerkiksi Suomen 

luonnonsuojeluliitto huomauttaa yleisen tarpeen käsitteen määrittelyn olevan oikeudellises-

ti haasteellista, minkä vuoksi sen yksityiskohtaiseen täsmentämiseen lainsäädännössä tulee 

suhtauta varauksella. Suomen luonnonsuojeluliitto näkee käsitteen olevan jo oikeudellisesti 

vakiintunut, ja vaikka käsitteen konkretisoiminen saattaisi tietyin osin lisätä sääntelyn täs-

mällisyyttä, voisi se johtaa myös epämääräisiin uusiin tulkintaongelmiin johtuen mahdot-

tomuudesta laatia käsitteen määrittelyä koskevaa tyhjentävää luetteloa. Kuitenkin jonkin-

laista selventämistä olisi liiton mukaan syytä tehdä, ja vaihtoehtona lainsäädäntötoimin 

tapahtuvalle täsmentämiselle se esittää yleisen tarpeen käsitteen avaamista ja selventämistä 

esimerkiksi oikeusministeriön erillisen selvityksen tai ohjeen muodossa.175 Tällaisen selvi-

tyksen tai ohjeen oikeudellisen sitomattomuuden vuoksi sen merkitys kunnan toteuttamien 

pakkolunastusten osalta voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, erityisesti kun huomioidaan, 

miten oikeuskäytännössä on tulkittu MRL 99.2 §:n ja 99.3 §:n asemaa yleistä tarvetta täs-

mentävinä normeina. 

 

                                                 

174 OM:n Lausuntotiivistelmä 44/2017, s. 23. 

175 Suomen luonnonsuojeluliitto 2016, s. 1–2. 
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Yhtenä perusteena yleisen tarpeen tarkemmalle lainsäädännölliselle täsmentymättömyydel-

le voidaan esittää, että muuttuvassa yhteiskunnassa on joka tapauksessa tarve avoimelle, 

tapauskohtaisen jouston mahdollistavalle pakkolunastussäännökselle. On kuitenkin syytä 

huomioida, että yhteiskunnan jatkuvan muuttumisen voi myös nähdä perustelevan tarvetta 

sellaiselle sääntelylle, jolla voidaan entistä paremmin reagoida mahdollisiin uusiin ilmiöi-

hin. Toisin sanoen käytännön soveltamistilanteissa tarvitaan välineitä, joilla voidaan huo-

mioida esimerkiksi pakkolunastusoikeudelle vieraiden päämäärien vaikutukset pakkolunas-

tushankkeiden taustalla (eli arvioida kunnan spekulatiivisten motiivien vaikuttavuutta) ja 

puuttua mahdollisesti epäasiallisin syin tapahtuviin lunastuksiin. 

 

4.2 Lunastusperusteiden luettelointi 

Suomen järjestelmälle on erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Ruotsissa on päädytty Suo-

meen nähden päinvastaiseen malliin, jossa pakkolunastuslaissa (Expropriationslag, 

1972:719, jäljempänä ”ExL”) pyritään luettelemaan tyhjentävästi kaikki lunastusperusteet, 

ja listauksen ulkopuoliset lunastusperusteet ovat harvinaisia. Lunastusperusteet luetellaan 

ExL 2 luvussa, jonka säännösten mukaan lunastaminen on mahdollista esimerkiksi kunnan 

tulevan asuntorakentamisen tarpeisiin, maanpuolustuksellisiin tarkoituksiin ja energiantuo-

tantoa varten. Lainsäädäntöteknisesti huomionarvoista – joskaan ei kovin yllättävää – on, 

että laki sisältää jouston mahdollistavan säännöksen: ExL 2:10:n nojalla muissakin kuin 

laissa erikseen mainituissa tapauksissa maata saadaan pakkolunastaa rakennusta, tilaa tai 

laitetta varten toimintaan, jonka järjestämisestä julkisyhteisö vastaa tai jolla muutoin on 

olennainen merkitys valtakunnalle, paikkakunnalle tai tietylle väestöryhmälle.176 Ruotsa-

laisen mallin hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että se kokoaa lunastusperusteet pääosin 

yhteen lakiin, josta niiden löytäminen on lainsoveltajalle yksinkertaista. Lainsoveltaminen 

sen sijaan ei välttämättä ole sen helpompaa, kuin suomalaisessa järjestelmässäkään, sillä 

luetteloon sisältyvät lunastusperusteet vaativat käytännön soveltamistilanteessa samalla 

tavalla tulkintaa, kuin suomalaisessa järjestelmässäkin. Ruotsalainen sääntely voi tietyin 

osin olla jopa suomalaista tulkinnanvaraisempaa; esimerkiksi ExL 2:1:n mukaan 

”[e]xpropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat 

utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller där-

med sammanhängande anordning.” Ilmaus med hänsyn till den framtida utvecklingen (tu-

                                                 

176 Ks. Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 34. 
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leva kehitys huomioiden) merkitsee tulevaisuutta koskevaa arviointia pakkolunastuksen 

myöntämisen perusteena. Siihen nähden suomalainen verrokki MRL 99 §, joka edellyttää 

jo sanamuodossaan jonkinlaista kunnan olemassa olevaa päätöstä lunastettavan kohteen 

käytöstä, on täsmällisempi. On myös huomattava, että myös ExL 2:10:n sisältämä avoin 

säännös vaatii joka tapauksessa tulkintaa esimerkiksi siitä, millaisella hankkeella on ”muu-

toin olennainen merkitys valtakunnalle, paikkakunnalle tai tietylle väestöryhmälle”. 

 

Suomalaisen LunL:n uudistamishankkeen yhteydessä oikeusministeriö on arvioinut mah-

dollisuutta lunastusperusteiden kokoamiseksi yhteen luetteloon. Oikeusministeriö päätyi 

toteamaan, että LunL:n yleisen sovellettavuuden vuoksi täsmällisen ja tyhjentävän luette-

lon laatiminen lunastukseen oikeuttavista perusteista ei liene mahdollista. Myöskään ylei-

sen tarpeen vaatimuksen selventäminen ei tule kyseeseen, sillä käsitteen määrittelyssä on 

noudatettava tapauskohtaista harkintaa, joka aina väistämättä sisältää moniulotteista pun-

nintaa erisuuntaisten intressien välillä. Esimerkiksi kunnan tarpeeseen lunastaminen saattaa 

merkitä valtion tehtävien hoitamisen vaikeutumista. Vaikka lunastusluvan myöntämisen 

edellytyksenä olevan yleisen tarpeen konkretisoiminen lisäisikin sääntelyn täsmällisyyttä, 

se johtaisi ministeriön mukaan väistämättä kasuistiseen ja todennäköisesti myös sekalai-

seen luetteloon etenkin, jos luetteloon sisällytettäisiin myös erityisiä lunastusperusteita. 

Toisaalta, vaikka lakiin otettaisiin esimerkinomainen luettelo lunastukseen oikeuttavista 

periaatteista, olisi siihen silti pakko ottaa mukaan tulkinnallisen joustovaran mahdollistava 

yleisperuste. Säännös jäisi siis edelleen avoimeksi.177 

 

Voidaankin sanoa, että suomalainen ja ruotsalainen malli eivät niiden pintapuolisista erois-

ta huolimatta käytännössä eroa toisista paljoakaan. Suomen lainsäädäntö sisältää jo nyt 

ruotsalaiseen malliin verrattavissa olevan avoimen lunastusperusteen ja sitä konkretisoivia, 

jo itsessäänkin tulkintaa vaativia lunastusperusteita.178 Edellä mainituin perustein erillisen 

lunastusperusteluettelon säätäminen ei kohenna Suomen nykytilannetta, tai sen vaikutukset 

liittyisivät lähinnä niiden löytämisen helpottumiseen. Yleisen tarpeen käsitteen määrittelyä 

tai muiden pakkolunastuksen yleisten edellytysten tulkintaa tällainen kokoaminen ei hel-

pottaisi.  

 

                                                 

177 OM:n Selvityksiä ja ohjeita 33/2016, s. 9. 

178 Ks. myös Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 34. 
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4.3 Itsetoteuttamisperiaate 

Yleisen tarpeen täsmentämistä koskevaan ongelmaan ei ole nähtävissä ratkaisua pelkästään 

ruotsalaiseen tapaan luetteloimalla lunastusperusteet. Toisaalta käytännön varaan jäävään, 

tapauskohtaiseen harkintaan pohjautuvaan määrittelemiseen liittyy omat ongelmansa. Esi-

merkkinä muunlaisesta tavasta ratkaista ongelma voidaan esiin nostaa alankomaalaisen 

pakkolunastusoikeuden itsetoteuttamisperiaate. Suomen tavoin Alankomaissa pakkolunas-

tuksesta säädetään kansallisen perustuslain179 omaisuudensuojaa koskevassa säännöksessä, 

jonka 14 artiklan mukaan pakkolunastus on mahdollista vain täyttä korvausta vastaan ylei-

sen edun vaatiessa ja täyttä korvausta vastaan. Säännöksen mukaan pakkolunastuksesta on 

lisäksi säädettävä lailla.180 Alankomaalaisessa kansallista pakkolunastuslainsäädäntöä kos-

kevassa oikeuskäytännössä on syntynyt niin kutsuttu itsetoteuttamisperiaate, jota sovelle-

taan etenkin asuntorakentamisessa. Periaatteen mukaan julkinen taho ei voi lunastaa yksi-

tyisen omistamaa maata sellaista tarkoitusta varten, jonka yksityinen on halukas ja kykene-

vä toteuttamaan itse. Kaavoitettaessa yksityisen maata kunnilla on alankomaalaisen lain-

säädännön takaama mahdollisuus periä alueen kehittämisestä (yhdyskuntatekniikan kus-

tannukset) aiheutuvat kustannukset.181 

 

Itsetoteuttamisperiaate estää pakkolunastuksen, jos maanomistajalla on tosiasiallinen kyky 

toteuttaa kyseinen, pakkolunastuksen taustalla oleva rakennushanke. Maanomistajan ky-

vykkyyttä arvioitaessa huomiota kiinnitetään ensinnäkin maanomistajan tieto- ja taitota-

soon sekä mahdolliseen ammattiosaamiseen. Maanomistaja voi vedota joko omaan ammat-

tiosaamiseensa, jos hänellä sellaista on, tai hän voi toteuttaa hankkeen yhdessä ammatti-

maisen urakoitsijan kanssa. Näyttönä omastaan tai urakoitsijan osaamisesta maanomistajan 

tulee toimittaa erilaista selvitystä, kuten rakennussuunnitelman tai rakennuslupahakemuk-

sen. Asiakirjojen tulee olla riittävän tarkat, jotta niiden perusteella voitaisiin arvioida 

maanomistajan mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen. Suunnitelmien tulee olla sellai-

sia, että niiden perusteella voitaisiin välittömästi hakea rakennuslupaa. Lisäksi tapauksesta 

                                                 

179 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815, omaisuudensuoja muutettuna 

22.6.2008. 

180 Ks. OM:n Selvityksiä ja ohjeita 20/2018, s. 38. 

181 Groen 2016, s. 275–276 ja OM:n Selvityksiä ja ohjeita 20/2018, s. 39. 
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riippuen voi olla tarpeen toimittaa selvitystä eri osapuolten taloudellisesta kyvykkyydestä 

saattaa hanke valmiiksi sujuvasti alusta loppuun.182 

 

Maanomistajan tosiasialliseen hankkeen toteuttamista koskevan kyvykkyyden arviointiin 

liittyy myös maapohjaa koskevia vaatimuksia. Kiinteistön tulee ensinnäkin olla omistajan-

sa täydessä omistuksessa. Täyttä omistajuutta tulkitaan tiukasti: periaatteen kannalta täysin 

omistettuna maana ei pidetä esimerkiksi osittain vuokrattua kiinteistöä, sillä vuokrasuhteen 

voimassaolon voidaan nähdä estävän pakkolunastusta koskevan hankkeen toteuttamisen. 

Näissä tilanteissa itsetoteuttamisperiaatteeseen vetoaminen estyy. Lisäksi saman omistajan 

maa-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen ja olennainen osa siitä kokonaisuudesta, johon 

pakkolunastusvaade kohdistuu. Nimittäin jos maanomistaja omistaa vain vähäisen osan 

koko hankkeen vaatimasta alueesta, on kyseenalaista, onko hän tosiasiassa kykenevä to-

teuttamaan pakkolunastuksen taustalla olevan hankkeen.183 Myös Ojanen on nostanut esil-

le, että on olemassa tilanteita, jotka puoltavat pakkolunastusta esimerkiksi vapaaehtoisiin 

kauppoihin pyrkimisen sijasta. Näin on muun muassa silloin, jos kunta joutuisi rakennus-

hanketta varten neuvottelemaan sopimuksen lukuisten, suhteellisen vähäisten alueiden 

omistajien kanssa, jolloin jo maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimus sekä 

maanhankinnan joustavuuteen liittyvät käytännön syyt voivat johtaa pakkolunastuksen 

paremmuuteen kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna.184 

 

Itsetoteuttamisperiaatteen tärkein merkitys on, että sen avulla maanomistaja voi pyrkiä 

suojautumaan kunnan pakkolunastuspyrkimyksiltä.185 Tämä osaltaan parantaa maanomis-

tajan omaisuudensuojaa luomalla aktiiviselle, alueensa kehittämisestä kiinnostuneelle 

maanomistajalle mahdollisuuden itse hyötyä omistamastaan kiinteistöstä. On tärkeää muis-

taa, että nykyäänkin suomalaisessa pakkolunastusoikeudessa voimassa oleva vaihtoehtoi-

suusperiaate edellyttää lievempien keinojen käyttämistä, kuten vapaaehtoisiin kauppoihin 

pyrkimistä, pakkolunastukseen nähden ensisijaisena keinona. Itsetoteuttamisperiaatteen 

voidaan nähdä täsmentävän tätä velvoitetta. Lisäksi sen avulla on mahdollista ennaltaeh-

käistä epätasa-arvoisia ja jopa täysin kulissinomaisesti käytyjä kauppaneuvotteluja. Näin 

                                                 

182 Groen 2016, s. 290–293. 

183 Ibid, s. 290–291. 

184 Ojanen 1978, s. 43. 

185 Groen 2016, s. 275. 
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ollen periaatteen merkittävin vaikutus olisi, että pakkolunastukseen turvauduttaisiin ai-

dommin viimeisenä keinona hankkeen toteuttamiseksi, mikä yksilön omaisuudensuojan 

edistämisen lisäksi tasapainottaisi maanomistajan ja kunnan nykyisellään epätasa-arvoista 

asemaa. Periaatteen omaksumisella suomalaiseen pakkolunastusoikeuteen olisi myös teo-

reettista merkitystä. Voidaan nimittäin ajatella, että jos yksityinen maanomistaja osoittaa 

itse pystyvänsä toteuttamaan pakkolunastuksen taustalla olevan hankkeen, ei pakkolunas-

tusta itsessään voida tällöin pitää yleisen tarpeen vaatimana186. Yleisen tarpeen arvioinnis-

sa voidaan siis erottaa pakkolunastuksen yleisen tarpeen vaatimuksen mukaisuus, ja pakko-

lunastuksen taustalla olevan hankkeen yleisen tarpeen vaatimuksen mukaisuus. Itse hanke, 

jota varten pakkolunastusta harkitaan, voi olla yleisen tarpeen vaatima, mutta pakkolunas-

taminen itsessään ei välttämättä ole, jos maan nykyinen omistaja voi itse toteuttaa hank-

keen. 

 

Itsetoteuttamisperiaatteeseen liittyy kuitenkin yksi merkittävä rajoitus alankomaalaisessa 

pakkolunastusoikeudessa: periaatteeseen voi vedota menestyksekkäästi ainoastaan ennen 

kunnan pakkolunastusta koskevan päätöksen julkituloa. Maanomistaja ei siis voi suojautua 

pakkolunastukselta kunnan tekemän pakkolunastusilmoituksen tai -hakemuksen jälkeen. 

Kyse on itsetoteuttamisperiaatteeseen liittyvästä toisesta edellytyksestä: maanomistajan 

todellisesta halukkuudesta toteuttaa hanke. Kyvykkyytensä lisäksi maanomistajan tulee 

näyttää tosiasiallinen tahtotilansa toteuttaa hanke. Suojautuakseen maan pakkolunastami-

selta on maanomistajan siis kannattavaa viimeistään siinä vaiheessa, kun se tulee tietoisek-

si kunnan maanhankintaan liittyvästä intressistä (esimerkiksi kauppaneuvottelujen yhtey-

dessä) ryhtyä kiireesti kokoamaan näyttöä ei kyvykkyydestään toteuttaa hanke itse. Vaati-

muksen taustalla voidaan nähdä olevan ajatus siitä, että aidosti hankkeen toteuttamista ha-

luavalla maanomistajalla on jo hyvin pitkälti olemassa tällainen aineisto – onhan hän halu-

kas hyötymään maa-alueeseensa kohdistuvasta kiinnostuksesta. Maanomistajien voidaan 

arvioida olevan kiinnostuneita kehittämään alueita, joilla esimerkiksi asumiskäytölle on 

kysyntää, ja usein nämä alueet ovat myös kunnan kiinnostuksen kohteena.187  

 

Itsetoteuttamisperiaate antaa mielenkiintoisen vaihtoehdon suomalaisen pakkolunastusoi-

keuden kehittämiseksi. Menestynyt itsetoteuttamisvaatimus johtaisi siihen, ettei pakkolu-

                                                 

186 Groen 2016, s. 275. 

187 Ibid, s. 292. 
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nastamista voida katsoa yleisen tarpeen vaatimaksi, eikä kunnalle voitaisi myöntää pakko-

lunastuslupaa, vaan maa ja sen arvo jää maanomistajan hyödyksi. On kuitenkin kyseen-

alaista, kuinka moni maanomistaja käytännössä täyttäisi periaatteen asettamat edellytykset, 

eli olisi muun muassa valmis ja kykenevä toteuttamaan kulloinkin kyseessä olevan hank-

keen. Itsetoteuttamisperiaatteen käytännön merkitys saattaisi siis jäädä pieneksi, eivätkä 

yleisen tarpeen määrittelemiseen liittyvät ongelmat poistuisi. Periaatteella voisi olla kui-

tenkin merkitystä mahdollisissa pakkolunastamisinstituution väärinkäyttötilanteissa. Esi-

merkiksi kunnan taloudellisen hyödyn tavoittelu, jota yleisesti pidetään pakkolunastusoi-

keudelle vieraana intressinä, voi jossain määrin vaikeutua, jos yksityiselle maanomistajalle 

luodaan lainsäädännössä itsetoteuttamisperiaatteen kaltainen takaportti hyötyä itse maansa 

arvosta. Itsetoteuttamisperiaatteen voidaan siten nähdä olevan yksilön omaisuudensuojaa 

edistävä instrumentti, minkä vuoksi sen käyttöönottoa myös Suomessa voisi olla kannatta-

vaa arvioida laajemmin.  

 

4.4 Lunastuskorvauksen uudistaminen 

Kuten edellä on todettu, pakkolunastuksen edellytyksenä on täyden korvauksen maksami-

nen. Ilman riittävää korvausta tapahtuvan pakkolunastamisen nähdään merkitsevän kohtuu-

tonta rasitusta maanomistajan oikeusasemalle. Täyden korvauksen määrittämisessä on eu-

rooppalaisen oikeuskäytännön mukaan otettava huomioon maaomaisuuden mahdollinen 

erityinen laatu.188 Sen sijaan suomalaisessa pakkolunastusoikeudessa yhdyskuntakehityk-

sen tuomaa, ennakoitavissa olevaa maan arvonnousua ei kaikissa tilanteissa pidetä tällaise-

na erityisenä laatuna, vaan arvonleikkaussäännöstön soveltuessa maan arvonnousua ei tar-

vitse korvata maanomistajalle. Tämä merkitsee sitä, että kunta pystyy maapoliittisten pää-

töksiensä strategisella ajoittamisella vaikuttamaan suoritettavan lunastuskorvauksen suu-

ruuteen. Kuten edellä luvussa 3.1 on todettu, tällaisen järjestelmän oikeudenmukaisuus 

voidaan kyseenalaistaa yksilön omaisuudensuojan näkökulmasta. Lunastuskorvaukseen 

liittyvän sääntelyn kehittäminen onkin yksi mahdollinen vaihtoehto maanomistajien omai-

suudensuojan edistämiseksi ja siten maanomistajien epäasiallisiksi kokemien pakkolunas-

tushankkeiden ehkäisemiseksi. Tarpeesta tällaiselle uudistukselle on esitetty eriäviä mieli-

piteitä muun muassa OM:n lunastuslainsäädäntöä koskevan uudistushankeen yhteydessä. 

Uudistamistarpeen puolesta puhuvista lausunnoista lausuntotiivistelmässä nostetaan esiin 

                                                 

188 Ks. Stojko Arsovski ym. v. Makedonia (15.1.2013). 
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muun muassa maa- ja metsätalousministeriön huomio siitä, että nykyisellään lunastettavan 

omaisuuden arvon määrittämiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi vain 

noin 15 % lunastuskorvauksista täyttäisi lainsäädännössä edellytetyn täyden korvauksen 

tason.189 Toisaalta osa kunnista, kuten Vantaan, Oulun ja Riihimäen kaupungit eivät vaiku-

ta kannattavan muutoksia korvauksen arviointimenettelyyn, sillä korvausperusteiden tar-

kistaminen saattaa aiheuttaa maanhinnan ja korvaustasojen nousun, sekä vähentävän 

maanomistajien halukkuutta vapaaehtoisiin kauppoihin190. Aiheitta on käsitelty myös oi-

keuskirjallisuudessa. Länsineva tuo esiin, että täyden korvauksen vaatimuksen toteutumi-

sen arvioiminen monipuolisempien kriteerien pohjalta edesauttaisi omaisuudensuojan 

yleislausekkeen toteutumista ja entisestään lähentäisi omaisuudensuojaa muun perusoi-

keusjärjestelmän kanssa. Korvauksen arvioinnissa voitaisiin hänen mukaansa ottaa huomi-

oon konkreettiset olosuhteet kuten esimerkiksi se, millaiseen oikeussubjektiin pakkolunas-

tus kohdistuu ilman, että PL:ssa mainitusta täyden korvauksen periaatteesta poiketaan. 

Huomioon voitaisiin ottaa myös muiden perusoikeuksien merkitys (esimerkiksi maan ase-

ma suhteessa maanomistajan elinkeinoon tai toimeentuloon) ja se, onko kysymys selkeästi 

pakkolunastussäännöksen ydinalueelle sijoittuvasta tilanteesta vai jostakin monitulkintai-

semmasta hankkeesta.191  

 

Joitakin konkreettisia toimia on jo tehty korvaussäännösten uudistamiseksi. Oikeusministe-

riön asettama lunastuslainsäädännön uudistamista koskevaa ehdotusta valmistellut työryh-

mä on mietinnössään päätynyt esittämään LunL:n muuttamista muun muassa siten, että 

lain 30 §:ssä säännellyn korvausperusteen osalta käyvän hinnan termi muutettaisiin mark-

kina-arvoksi. Työryhmän mukaan ”jo nykyisen 30 §:ssä säännellyn käyvän hinnan termin 

voidaan katsoa vastaavan markkina-arvoa”, eikä kyse olisi siten kuitenkaan varsinaisesti 

oikeustilan muuttamisesta, vaan ainoastaan terminologian tarkastamisesta.192 Oikeusminis-

teriö on myös tehnyt selvityksen arvonleikkaussäännöstön poistamisen vaikutuksista, jossa 

arvonleikkaussäännöksen poistamista perustellaan sen positiivisilla vaikutuksilla yksilön 

omaisuudensuojaan.193 Arvonleikkaussääntelyn kumoaminen merkitsisi sitä, että korvaus 

                                                 

189 OM:n Lausuntotiivistelmä 44/2017, s. 27. 

190 Ibid, s. 27–28. 

191 Länsineva 2002, s. 227–228. 

192 OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 2019:2, s. 50. 

193 OM:n Selvityksiä ja ohjeita 20/2018, s. 57. 



69 

määriteltäisiin lunastusajankohdan täyden markkina-arvon perusteella.194 Selvityksessä 

todetaan, että etenkin vapaaehtoisissa kaupoissa maksettaviin hintoihin säännöksen pois-

tamisella voi olla vaikutusta. Selvityksessä kuitenkin tuodaan esiin, että koska kunnan on 

mahdollista ilman rajoituksia päättää, milloin se aloittaa maanhankintaneuvottelut, voi se 

oikea-aikaisella maanhankinnalla mitätöidä arvonleikkaussäännösten poiston mahdolliset 

vaikutukset hintoihin.195 Lisäksi arvonleikkaussääntelyä on sovellettu verrattain harvoissa 

tapauksissa, esimerkiksi vuosina 2010–2017 sen on arvioitu olevan relevantti vain neljässä 

tapauksessa.196 Muutos kuitenkin varmistaisi täyden korvauksen vaatimuksen toteutumisen 

MRL 99 §:n mukaisissa tilanteissa sekä muissa kuntien maanhankintaan liittyvissä lunas-

tuksissa. Muutos siis parantaisi maanomistajien oikeusasemaa.197 

 

Arvonleikkaussäännöstön poistaminen ei kuitenkaan ratkaistaisi niitä ongelmia, jotka liit-

tyvät nykyiseen markkina-arvomenetelmään perustuvaan lunastuskorvaukseen, vaan niiden 

poistaminen edellyttää syvällisempiä muutoksia korvauksen määrittelemistä koskeviin 

säännöksiin. Ongelmat liittyvät maan markkina-arvoa koskeviin epävarmuustekijöihin. 

Maan tulevan tuottoarvon määrittely, samoin kuin käyttötavan muutoksen todennäköisyys, 

merkitsevät käytännössä enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia tulevaisuuden ti-

lanteesta.198 Riippumatta todennäköisyyden suuruudesta, voi tulevaisuudessa aina tapahtua 

jotain, jonka myötä maan arvo voi todellisuudessa olla ennakoitua pienempi tai suurempi. 

Tällaisen riskin ottaminen on hyväksyttävää kahden muodollisesti yhtä vahvan subjektin, 

kuten kahden yksityisen tahon, välisissä aidosti vapaaehtoisissa kaupoissa, mutta julkisen 

vallan ja yksityisen maanomistajan välisiin omaisuudensiirtoihin ei tällainen epävarmuus 

sovi jo maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vuoksi. Useimmissa tilanteissa 

on liki mahdotonta etukäteen pätevästi sanoa, millä hinnalla maan vapaaehtoinen kauppa 

toteutuisi normaalein markkinavoimin toimivissa tilanteissa. Nykyinen lunastuskorvauksen 

määrittelytapa on siis ongelmallinen – markkina-arvo vaihtelee sen mukaan, mitä hintaan 

vaikuttavia tekijöitä painotetaan. 

 

                                                 

194 OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 2019:12, s. 9. 

195 OM:n Selvityksiä ja ohjeita 20/2018, s. 56. 

196 OM:n Lausuntotiivistelmä 44/2017, s. 45. 

197 Ks. myös OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 2019:12, s. 9. 

198 Kuten edellä on todettu, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö on kiinnittänyt huomiota samaan on-

gelmaan, ks. OM:n Lausuntotiivistelmä 44/2017, s. 27. 
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Myös lunastuslakityöryhmä tunnustaa, että markkina-arvoperusteiseen lunastuskorvauksen 

määrittelyyn liittyy epävarmuustekijöitä. Ratkaisuksi niihin liittyviin ongelmiin se esittää 

mahdollisuutta sisällyttää lakiin säännös lunastuskorvauksen korottamisesta kiinteällä pro-

senttiperusteisella kertoimella.199 Työryhmä ei ota kantaa kertoimen suuruuteen. Ruotsalai-

sessa pakkolunastuslainsäädännössä, jossa lunastuskorvaus on myös sidottu maan markki-

na-arvoon, kerroin on 25 prosenttia200. MRL 99 §:n mukaisiin pakkolunastustilanteisiin 

tällainen kerroinperusteinen lunastuskorvaus toisi yksinkertaisen ratkaisun yksityisen 

maanomistajan oikeusaseman edistämiseksi. Lunastuskorvaukseen lisättävällä kerronnalli-

sella summalla siirrettäisiin maan arvostamiseen liittyvät epävarmuustekijät ja suoranaiset 

riskit maan aliarvottamisesta yksityiseltä maanomistajalta julkisen vallan kannettaviksi, 

minkä voidaan katsoa olevan oikeudenmukaista – kärsiihän maanomistaja jo riittävästi 

siitä, että hän menettää omaisuuttaan vasten omaa tahtoaan. Muutoksen myötä kunnalla 

säilyisi edelleen entisenkaltainen pakkolunastusmahdollisuus, mutta korotetulla lunastus-

korvauksella voisi olla ensisijaisesti muiden maanhankinnan keinojen käyttöön kannustava 

vaikutus. 

 

Toinen vaihtoehto uudenlaiseen lunastuskorvauksen määrittelyyn etenkin MRL 99 §:n 

mukaisissa tilanteissa olisi sitoa lunastuskorvaus osin tai kokonaan pakkolunastuksen taus-

talla olevan hankkeen ennakoituun tai tosiasialliseen menestymiseen. Esimerkiksi pakko-

lunastettaessa maata teollisuuden tarpeisiin (kuten ostoskeskuksen rakentamiseksi) voidaan 

maanomistajalle koitunut tuottoarvon menetys sitoa esimerkiksi kunnan saamaan taloudel-

liseen hyötyyn (eli lunastuskorvauksen ja jälleenluovutushinnan väliseen erotukseen). 

Korvaus määräytyisi siis tavallaan odotusarvon perusteella, mutta pelkän ennakollisen 

maan arvon tarkastelemisen sijaan huomiota kiinnitettäisiin pakkolunastushankkeen tuo-

maan taloudelliseen hyötyyn. Korvaus voisi perustua tuottoarvioon, jolloin se voitaisiin 

suorittaa maanomistajalle kokonaisuudessaan jo lunastustoimituksen yhteydessä, tai se 

voitaisiin suorittaa osittain jälkikäteen tosiasiallisesti toteutuneen tuoton mukaan. Kor-

vauksen suorittaminen kokonaan jälkikäteen ei liene maan luovuttavan yksityisen oi-

keusaseman kannalta suotavaa, mutta tietty osuus korvauksesta voitaisiin suorittaa lunas-

tustoimituksen yhteydessä maksetun kiinteän korvauksen lisäksi jälkikäteen. Tällainen 

lunastuskorvausjärjestelmä huomioisi ja hyvittäisi maanomistajan menettämän mahdolli-

                                                 

199 Mietintöjä ja lausuntoja 2019:12, s. 16. 

200 Ks. ExL 4:1.1 § ja 4:1.2 §. 
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suuden itse harjoittaa kyseisenlaista toimintaa, mikä olisi etenkin eurooppalaisen oikeus-

käytännön valossa tavoiteltavaa.201 Jo nykyisellään tietyissä laeissa määritellään maan-

omistajalle suoritettava korvaus erilaisista käytönrajoituksista osittain tällä tavoin. Esimer-

kiksi kaivoslain (10.6.2011/621) mukaisissa hankkeissa kaivosluvan haltijan on maksettava 

kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille sivutuote- ja louhintakorvausta (kaivos-

laki 100 § ja 101 §). On selvää, että kaikissa MRL 99 §:n mahdollistamissa hankkeissa 

tällaista maanomistajan menettämää tuottoarvoa ei ole mahdollista selkeästi määrittää, eikä 

maanomistajalle suoritettavaa korvausta voida siten sitoa käytönrajoitukseen. Kuitenkin 

yleisen tarpeen ydinalueen ulkopuolisissa hankkeissa, joina voitaneen pitää esimerkiksi 

sellaisia hankkeita, joissa kunta pakkolunastaa maata vain väliomistukseensa luovuttaak-

seen sen edelleen eteenpäin esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin, lunastuskorvauksen määrit-

telemiselle on löydettävissä tekijä, johon korvaus voidaan sitoa. Menetelmällä lähennettäi-

siin kunnan ja maanomistajan intressejä, sillä sen avulla korvauksen määrittelyssä huomi-

oon otettaisiin lunastuksen kohteen merkitys lunastajan kannalta nykyistä paremmin. Sa-

malla myös luovuttajan oikeusasema paranisi – saisihan hänkin osakseen omistamaansa 

maa-alueeseen kohdistuvan rakentamispaineen tuomasta taloudellisesta arvonlisäyksestä. 

 

Edellä esitetyt kehitysehdotukset todennäköisesti johtaisivat nykyistä korkeampaan lunas-

tuskorvaukseen. Suuremman lunastuskorvauksen voi arvioida vähentävän kuntien pakko-

lunastushankkeista saamaa taloudellista voittoa, minkä osaltaan voi nähdä vähentävän kun-

tien mielenkiintoa ryhtyä tällaisiin hankkeisiin muissa kuin aidosti yleisen tarpeen vaati-

missa tarkoituksissa. Kunnille jäisi edelleen joukko muita, lievemmin maanomistajan oi-

keusasemaan puuttuvia maanhankinnan keinoja, joiden entistä suurempaan hyödyntämi-

seen lunastuskorvauksen kehittäminen voisi kannustaa. Tällaiset muutokset uudistaisivat 

Länsinevan ehdottaman mukaisesti järjestelmää siten, että korvausta määrättäessä otetaan 

huomioon ne olosuhteet, joissa pakkolunastustoimeen ryhdytään esimerkiksi se, onko ky-

symys selkeästi pakkolunastussäännöksen ydinalueelle sijoittuvasta tilanteesta vai jostakin 

perusteeltaan monitulkintaisemmasta hankkeesta. Näin ollen maanomistajalle suoritettava 

korvaus voisi olla suurempi niissä hankkeissa, jotka eivät niin selvästi kuulu yleisen tar-

peen ydinalueelle (esimerkiksi teollisuuden tarpeet, kuten ostoskeskuksen rakentaminen), 

ja vastaavasti keskeisemmin yleisen tarpeen ydinalueelle kuuluvissa hankkeissa (esimer-

kiksi sairaalan rakentamiseksi) korvaus olisi pienempi. Tällaisella tavalla määriteltynä kor-

                                                 

201 Ks. esim. Stojko Arsovski ym. v. Makedonia (15.1.2013). 



72 

vauksen voidaan paremmin nähdä yhteensovittavan maanomistajan omaisuudensuojan ja 

”yleisen edun” mukaiset vaatimukset. Konkreettisesti tämä voitaisiin toteuttaa säätämällä, 

että tietynlaisissa hankkeissa, esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin pakkolunastettaessa lunas-

tuskorvauksen määrittely sidotaan edellä esitetyn kaltaisesti maan odotusarvoon. Vaihtoeh-

toisesti koko lunastuskorvausjärjestelmää on syytä kehittää lisäämällä lunastuskorvaukseen 

jonkin kiinteän kertoimen mukainen lisäsumma. 

 

4.5 Vaihtoehtoisuusedellytyksen velvoittavuuden korostaminen 

Kuten edellä luvussa 2.2.2 on tuotu esiin, LunL 4.1 §:n toisen virkkeen mukainen vaihto-

ehtoisuusedellytys ilmentää periaatetta, jonka mukaan ennen lunastusluvan hakemista kun-

nan on pyrittävä käyttämään muita, lievemmin maanomistajan omaisuudensuojaan puuttu-

via keinoja. Kunta voi esimerkiksi pyrkiä saamaan maan omistukseensa vapaaehtoisella 

kaupalla tai MRL 12a luvun sisältämillä maanhankinnan keinoilla. Pakkolunastus on siis 

suhteessa muihin kunnan maanhankintakeinoihin toissijainen. Oikeuskäytännöstä ja oi-

keuskirjallisuudessa esitetyistä näkemyksistä on kuitenkin havaittavissa, että periaatetta 

pidetään vain lähtökohtana, joka on otettava pakkolunastusasiaa ratkaistaessa huomioon, 

mutta jonka täyttymiskynnys on melko matala202. Edellä on jo tuotu esiin näkemys, jonka 

mukaan vaihtoehtoisuusedellytyksen heikohko soveltaminen voi johtaa maanomistajan 

omaisuudensuojan heikentymiseen ja mahdollistavan sellaiset pakkolunastushankkeet, 

joihin kunta ryhtyy tosiasiassa taloudelliseen etuun tähtäävin syin. Myös Hovila on kriti-

soinut vaihtoehtoedellytyksen täyttymiskynnyksen mataluutta. Hänen mukaansa MRL 12a 

luvun voi nähdä muodostavan oman hierarkkisen järjestelmänsä, ja sen ilmentämien keino-

jen ohittaminen uhkaa tehdä esimerkiksi kehittämiskorvauksesta lain kuolleen kirjaimen.203 

 

Yksi keino ratkaista yleisen tarpeen käsitteen avoimuudesta yksityisen maanomistajan 

omaisuudensuojalle aiheutuvat ongelmat onkin kiinnittää huomiota vaihtoehtoisuusedelly-

tyksen soveltamiskynnykseen. Esteenä vaihtoehtoisuusedellytyksen nykyistä laajamittai-

semmalle soveltamiselle vaikuttaa KHO:n ratkaisukäytäntö huomioon ottaen olevan 

                                                 

202 Oikeuskäytännön osalta ks. KHO 2006:84; KHO 2007:84 sekä analogisesti KHO 10.2.2006 t. 243 (neu-

votteluvelvoitteen täyttyminen ei edellyttänyt ostotarjouksen tekemistä ennen lunastusluvan hakemista). 

Oikeuskirjallisuuden osalta ks. Hovila 2009, s. 175; Kuusiniemi – Peltomaa 2000, s. 116–119 ja Ojanen 

1978, s. 43. 

203 Ks. Hovila 2009, s. 174–176. 
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MRL:ia ja sen muutoksia koskevien esitöistä ilmenevä periaate, jonka mukaan uudemmilla 

kuntien käytettävissä olevilla maapolitiikan harjoittamiskeinoilla ei ole tarkoitettu rajoittaa 

kunnan valintamahdollisuuksia maapolitiikan eri keinojen käyttämisessä eikä supistaa 

kunnan mahdollisuutta käyttää lunastusta maanhankintaan. Lisäksi KHO on ratkaisuissan 

katsonut, että ne valituksissa esitetyt perustelut, joiden mukaan kunta ei olisi riittävästi 

selvittänyt ja käyttänyt erilaisia kaavoituksen toteuttamista koskevia maapoliittisia keinoja, 

ei lunastuslain 4 §:n 1 momentin toisesta virkkeestä ilmenevästä lunastusoikeudellisesta 

periaatteesta huolimatta ole ollut esteenä lunastusluvan myöntämiselle.204 

 

On mahdollista, että asettamalla vaihtoehtoisuusedellytyksen täyttymiselle nykyistä tiu-

kemmat kriteerit, voidaan kunnan maanhankinnassa päästä nykyistä paremmin myös yksi-

tyistä maanomistajaa tyydyttävään tilanteeseen. Esimerkiksi MRL 91 b §:n mukaisilla 

maankäyttösopimuksilla voidaan arvioida päästävän tasaisempaan kustannusten ja talou-

dellisen hyötymisen jakoon maanomistajan ja kunnan välillä.205 Lisäksi etuostolain 

(5.8.1977/608) mukaisella kunnan etuosto-oikeuden käyttämisellä (johon toki liittyy omat 

sen sattumanvaraisuuteen liittyvät omaisuudensuojaa koskevat ongelmansa206), voidaan 

päästä maanomistajan kannalta pakkolunastusta parempaan tilanteeseen, sillä etuosto-

oikeutta käytettäessä myyjänä toimineen maanomistajan oikeusasema ei muutu, vaan kun-

nan velvollisuutena on suorittaa hänelle kauppakirjassa sovittujen ehtojen mukaiset suori-

tukset. Se, miten kunnat velvoitettaisiin nykyistä tiukemmin käyttämään pakkolunastusta 

lievempiä keinoja, on varsinkin vakiintuneen tulkintakäytännön vuoksi vaikeasti ratkaista-

va ongelma. Muutos edellyttäisi erilaista suhtautumista kunnan nykyiseen asemaan. MRL 

20.1 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentami-

sen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta, mikä mer-

kitsee kunnalle PL 121 §:ssä turvatun itsehallinnon valossa kunnan vahvaa oikeutta itse 

valita ne keinot ja lainsäädännölliset välineet, joilla kunta toteuttaa maapolitiikkaansa. Pe-

rustuslailla turvattuun itsehallintoon puuttuminen esimerkiksi vaatimalla kunnilta tiukem-

paa näyttöä vaihtoehtoedellytyksen täyttymisestä ei ole helppo ratkaisu, mutta ihmis- ja 

perusoikeutena turvatun omaisuudensuojan toteuttamiseksi siihen on perusteltua ryhtyä. 

Jos näytön vaatiminen kaikissa MRL 99 §:n mukaisissa tilanteissa koetaan yleisesti liian 

                                                 

204 Ks. ratkaisut KHO 2006:84; KHO 2007:84 ja KHO 2009:92. 

205 Hovila 2009, s. 156. 

206 Ks. ibid, s. 182. 
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raskaaksi, voitaisiin muutos ulottaa koskemaan vain tiettyihin tarkoituksiin tapahtuvia pak-

kolunastustilanteita. Esimerkiksi sellaisia hankkeita silmällä pitäen, joissa kunnalla voi 

nähdä olevan myös taloudellisia intressejä (kuten raakamaan lunastaminen asumiskäyttöön 

jalostamiseksi tai teollisuuden tarpeisiin), voitaisiin lainsäädäntöön sisällyttää suora kielto 

ryhtyä pakkolunastukseen taloudellisin perustein ja tätä kieltoa täydentävä velvollisuus 

ensisijaisesti käyttää jotakin tiettyä, laissa nimettyä keinoa (esimerkiksi maankäyttösopi-

musta). Pakkolunastukseen voitaisiin ryhtyä vain, jos on jotakin erityisiä syitä, miksi 

maankäyttösopimus tai muu keino ei tule kyseeseen. Tällaisella sääntelyllä luotaisiin kun-

nalle nykyistä korostuneempi näyttötaakka pakkolunastuksen yleisen tarpeen mukaisuu-

desta, mikä vähentäisi epäasiallisin perustein tapahtuvia pakkolunastuksia.   
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5 Lopuksi 

Yleisen tarpeen vaatimuksen täyttyminen on PL 15.2 §:n, LunL 4.1 §:n sekä EIS:n ensim-

mäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan pakkolunastuksen keskeisin edellytys. Säännök-

set jättävät yleisen tarpeen määritelmän avoimeksi, mutta oikeuskäytännössä ja -

kirjallisuudessa esitetyn tavoin erityiset lunastusperusteet osaltaan konkretisoivat määri-

telmää. Näin ollen esimerkiksi MRL 99.2–3 §:n ilmentämiä erityisiä lunastusperusteita 

pidetään yleisen tarpeen vaatimina, eikä niiden osalta yleisen tarpeen vaatimuksen sisältöä 

ole oikeuskäytännössä toistaiseksi katsottu aiheelliseksi liiemmin tarkastella. Lisäksi MRL 

99.1 §:n osalta yleisen tarpeen vaatimuksen täyttymiskynnys on matala silloin, kun pakko-

lunastus liittyy MRL 20.1 §:ssä säädettyyn kunnan tehtävään huolehtia alueiden käytön 

suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan har-

joittamisesta. Kuitenkin oikeuskirjallisuudessa ollaan edellä esitetyin tavoin yksimielisiä 

siitä, että taloudelliset syyt eivät voi yksin olla perusteena pakkolunastamiselle. 

 

Yleisen tarpeen vaatimuksen ohella lunastuslupaharkinnassa on huomioitava myös muut 

LunL 4.1 §:n edellytykset, eli vaihtoehtoisuus- ja intressivertailuedellytykset. Edellytysten 

tarkoituksen voi nähdä olevan turvata yhdessä yksityisen maanomistajan asemaa. Oikeus-

käytännössä kyseisten edellytysten täyttymiskynnys on kuitenkin vakiintunut matalaksi, 

mikä voi johtaa yksityisen omaisuudensuojan toteutumisen kannalta ongelmalliseen tilan-

teeseen.  Näin on, jos kunta ryhtyy pakkolunastukseen MRL 99 §:n perusteella tosiasialli-

sesti taloudelliseen hyötyyn tähtäävin päämäärin. Yleisesti epäasiallisena on pidetty sitä, 

jos pakkolunastukseen ryhdytään suoraan myyntivoittoa tavoittelevin päämäärin, eli pak-

kolunastamalla raakamaata ja luovuttamalla sen eteenpäin johonkin muuhun (lunastuskor-

vausta suuremman tuoton takaavaan) käyttötarkoitukseen kaavoitettuna. Tällaisen liike-

toiminnallisen voiton tavoittelu ei kuulu kunnan tehtäviin.207 Taloudellisen edun tavoitte-

luun liittyvät kunnan motiivit voivat kuitenkin olla käytännössä vaikeaa näyttää toteen. 

Vaikka kunta ei erityisesti pyrkisikään piilottelemaan kyseisiä tarkoitusperiään, se pystyy 

usein perustelemaan lunastuslupahakemustaan myös MRL 99 §:n asettamilla muodollisilla 

edellytyksillä – liittyväthän kyseisen säännöksen ilmentämien lunastusperusteiden keskei-

                                                 

207 Tällainen kiinteistökeinottelu on erotettava muunlaisesta taloudellisesta hyötymisestä: taloudelliseen kehi-

tykseen liittyviä syitä voidaan joissakin tapauksissa pitää yleisen tarpeen mukaisina (KHO 2009:92). 
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simmät edellytykset kunnan itse laatimiin asiakirjoihin. Kunta voi siis tarkkaan harkituilla 

maapoliittisilla päätöksillään vaikuttaa siihen, täyttyvätkö pakkolunastuksen edellytykset 

vai eivät. Tämä luo ristiriidan yksityisen maanomistajan omaisuudensuojan kanssa. Tut-

kielman keskeisenä havaintona onkin, että lainsäädäntöä on kunnan toteuttaman pakkolu-

nastuksen ja MRL 99 §:n osalta syytä kehittää, jotta pakkolunastusinstituutiota ei voida 

käyttää kunnan taloudellisien päämäärien tavoitteluun. 

  

Kunnan oikeuden harjoittaa maapolitiikkaa ja yksityisen omaisuudensuojan välisten risti-

riitojen voidaan nähdä aiheutuvan kahdesta eri lainsäädännöllisestä ja -tulkinnallisesta rat-

kaisusta. Ensinnäkin nykyinen lunastuskorvausta koskeva sääntely mahdollistaa sen, että 

kunnan tarvitsee korvata maanomistajalle vain maa-alueen nykyisen (kaavasta ilmenevän) 

käyttötarkoituksen mukainen arvo, vaikka maan arvon voitaisiin arvioida nousevan lähitu-

levaisuudessa esimerkiksi alueelle kohdistuvan rakennuspaineen vuoksi. Kunta pystyy siis 

kaavoittamisella ja sitä koskevilla päätöksillään vaikuttamaan maan kulloiseenkin arvoon, 

ja pakkolunastamalla raakamaata kunta saa hyödykseen myöhemmin tekemänsä asema-

kaavoittamisen tuoman arvonnousun. Lunastuskorvauksen kehittäminen siten, että kunnan 

ei ole mahdollista saada raakamaan pakkolunastamisesta taloudellista voittoa edistäisi 

myös yksityisen omaisuudensuojan täysimääräisempää toteutumista. Siksi lainsäädäntöä 

voisi MRL 99 §:n osalta olla kannattavaa kehittää siten, että taloudellista hyötyä tuottavis-

sa hankkeissa maanomistajalle suoritettava korvaus sidotaan hankkeen tuottamaan odotus-

arvoon, esimerkiksi alueelle perustettavan liiketoiminnan tekemään liikevaihtoon tai -

voittoon. Vaihtoehtoisesti mallia voitaisiin ottaa Ruotsista, ja muuttaa nykyistä lunastus-

lainsäädäntöä kokonaisuudessaan siten, että käyvän arvon lisäksi lunastuskorvaukseen lisä-

tään aina tietty prosenttiosuus. 

 

Toiseksi ongelma liittyy siihen, että kunnan oikeutta harjoittaa maapolitiikkaansa ja va-

pautta valita sen toteuttamisen keinot korostetaan pakkolunastusta koskevien yleisten edel-

lytysten, erityisesti vaihtoehtoisuusedellytyksen, kustannuksella. KHO:n ratkaisuissa ja 

MRL:n esitöissä esitettyjen näkemysten mukaan vaihtoehtoisilla kunnan maanhankintata-

voilla ei ole tarkoitettu puuttua kunnan oikeuteen valita keinot, joilla se toteuttaa maapoli-

tiikkaansa. Sen sijaan EIT:n oikeuskäytännössä ja kansallisessa oikeuskirjallisuudessa 

vaihtoehtoisuusedellytyksen tosiasiallisen toteuttamisen merkitystä on korostettu. Kyse on 

yksilön omaisuudensuojan ja kunnan oikeuksien välisestä punninnasta. Rajanveto näiden 

osin vastakkaisten intressien välillä on pohjimmiltaan poliittista päätöksentekoa, johon 
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laintulkinnallisin instrumentein voidaan puuttua vain rajoitetusti. Siksi lainsäädäntöä olisi 

suositeltavaa kehittää luvussa 4.5 esitetyn mukaisesti esimerkiksi siten, että MRL 99 §:n 

mukaisissa pakkolunastuksissa lainsäädäntöön sisällytetään suora kielto ryhtyä pakkolu-

nastukseen taloudellisin perustein. Kieltoa voitaisiin täydentää velvollisuudella käyttää 

ensisijaisesti jotakin tiettyä, laissa nimettyä keinoa. Pakkolunastukseen voitaisiin ryhtyä 

vain, jos muunlaiset keinot eivät tule jonkin erityisen syyn vuoksi kyseeseen. Tällainen 

sääntely loisi kunnalle nykyistä korostuneemman näyttötaakan pakkolunastuksen yleisen 

tarpeen mukaisuudesta ja vähentäisi epäasiallisin perustein tapahtuvia pakkolunastuksia. 

Samalla tasapainotettaisiin maan omistamiseen liittyvää yksityisen maanomistajan ja kun-

nan välillä valitsevaa epätasapainoista suhdetta. 

 


