
MRL-valmistelu – kaavan 
toteuttamisen valmistelun 
tilanne

26.3.2021



Lunastuslainsäädännön kokonaisuudistus 
- aikataulu

• Jari Salila 16.3: Lunastuslainsäädännön osalta ei uutta. Asia edelleen 
ministerien erityisavustajien valmistelussa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – aikataulu auki

• Uudistusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän toimikausi 
1.5.2018 – 31.12.2021. Lisäksi kuusi valmistelujaostoa ja sidosryhmäfoorumi.

• Luonnos hallituksen esitykseksi 12/2020 -> ? 4/2021

• Lausuntokierros hallituksen esityksen luonnoksesta 1-2/2021->5-7/2021 ?

• Hallituksen esitys eduskuntaan syysistuntokaudella 2021 ?

• Voiko uudistus siirtyä kokonaan seuraavalle hallitukselle loppuun 
vietäväksi ?
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – maapolitiikan 
harjoittaminen ?

17 Luku Maapolitiikka 

mp1 § Kunnan maapolitiikka (v-5 a §)

• Kunnan maapolitiikalla tarkoitetaan kunnan maanhankintaan ja kaavojen 
toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuutta. Kunnan 
maapolitiikan tarkoituksena on luoda edellytyksiä yhdyskuntien kehittämiselle 
tämän lain tavoitteiden mukaisesti. Kunnan on maapolitiikassaan toteutettava 
avoimuutta ja kohdeltava kiinteistönomistajia tasapuolisesti.

mp2 § Hyvä hallinto kunnan maapolitiikassa

• Kunnan on sopimustoiminnassaan ja neuvotellessaan maapolitiikan toimenpiteistä 
esitettävä asianosaiselle hankkimansa asian ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys 
maan arvosta ja yhdyskuntarakentamisen kustannuksista alueella. Lisäksi kunnan 
on selvitettävä, mitä maapolitiikan toimenpiteiden käytöstä esitetään kunnan 
maapolitiikan ohjelmassa.4



Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – maapolitiikan 
harjoittaminen ?

mp3 § Maapolitiikan ohjelma 

• Kunnan on julkaistava maapolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä koskevat periaatteensa 
(maapolitiikan ohjelma) kunnan verkkosivuilla kaavoituksen tietoaineiston yhteydessä ja 
pidettävä ohjelmaa ajan tasalla. Jos kunta ei laadi maapolitiikan ohjelmaa, on myös tätä 
koskeva tieto julkaistava kunnan verkkosivuilla. Tiedot on esitettävä verkkosivuilla 
kaavoituksen tietoaineiston yhteydessä.

• Maapolitiikan ohjelmaa laadittaessa ja sitä merkittävästi muutettaessa on yleisölle varattava 
tilaisuus saada tiedot ohjelman lähtökohdista ja suuntaviivoista sekä lausua niistä 
mielipiteensä. Asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta on ilmoitettava 
kunnan verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa. Lisäksi niille kiinteistönomistajille, joiden 
oloihin maapolitiikan ohjelmalla voi olla huomattava vaikutus, on mahdollisuuksien mukaan 
ilmoitettava asian vireilletulosta lehti-ilmoituksin, sähköisin viestein tai muulla 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Ilmoittaminen voidaan toimittaa sähköisin henkilökohtaisin 
ilmoituksin, jos kunnalla on käytettävissä omistajien ajantasaiset sähköiset yhteystiedot.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – maapolitiikan 
harjoittaminen ?

mp4 § Maapolitiikan seuranta ja avoimuus

• Kunnan on seurattava ja arvioitava maapolitiikkansa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

• Kunnan on laadittava yleisölle vuosittain yhteenveto maapolitiikan toimenpiteistään ja 
maapolitiikan taloudestaan. Yhteenvedossa on julkaistava myös edellisen seurannan 
tulokset.

• Yhteenveto on annettava yleisön saataville julkaisemalla tiedot kunnan verkkosivuilla 
yleisessä tietoverkossa kaavoituksen tietoaineiston yhteydessä.

• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteenvedossa 
esitettävistä tiedoista ja niiden esittämistavasta. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – poliittisessa 
valmistelussa parhaillaan

Kaatopykälien osalta käydään keskustelua ainakin seuraavista asioista:
• Maankäyttösopimusten sopimusvapaudesta. YM esittänyt nykylain 

pykälän säilyttämistä. 
• Kaavan toteuttamisen kustannusvastuun ylä- ja alarajasta 

keskustelaan/neuvotellaan (0-80% ?). YM:n valmistelu olisi hyväksynyt 
meidän tasapuolisen kohtelun näkemyksemme ja perustelumme 
alarajaa koskien. 

• Muita keskusteluteemoja:
• Kumppanuuskaavoitus vs. aloiteoikeus
• Elyjen toimivalta
• Saamelaispykälät
• Metsien haitankorvaukset (ensisijaisesti valtio, toissijaisesti kunta?)
• Vihervyöhyke maakuntakaavassa.7



Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – katualueiden 
ilmaisluovutuksen poistumisen 
jatkotoimet ?

• YM/JJ valmistelee ehdotusta rahoituksesta vanhojen 
erottamattomien kaavateiden kiinteistönmuodostukseen.

• Tarvitaan ehdotuksia toimivasta menettelystä:
• Rahoitusta ohjattaisiin MML ja KR-kunnille rekisterinpitäjinä ?
• Ei- KR kunnat hakisivat toimituksia ja MML saisi kustannukset pois 

valtion budjetista ?
• KR-kunnat voisivat hakea kustannukset pois valtiontukena VM:stä.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – katualueiden 
ilmaisluovutuksen poistumisen 
jatkotoimet ?

• YM/JJ esittänee siirtymäsäännöstä, jonka aikana vanhat 
korvaussäännöt olisivat voimassa muutaman vuoden ajan. Mutta sen 
läpimeno epävarmaa. JJ selvittää onko ennakkotapauksia.

• On tullut esille myös ajatus korvata kunnille katualueiden 
hankintakustannukset, olisiko se korvausta ilmaisluovutuksen 
poistumisesta ?

• Olisiko se maanhankintamääräraha, jota kunnat voisivat hakea 
valtiolta ?
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YM:lle ehdotettu seuraavaa
1) Jos katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus poistuu:

a) Siirtymä aika olisi 10 vuotta, jonka aikana katualueen ilmaisluovutusta koskevia 
nykysäännöksiä noudatettaisiin lain voimaan tullessa voimassa oleviin ja vireillä oleviin 
asemakaavoihin. Perusteluna lähtökohta, että takautuvaa lainsäädäntöä ei tule 
tässäkään yhteydessä säätää, vrt. maantielain säätämiseen liittyvät korvaukset.

b) Jos em. siirtymäaikaa ei tule, valtio korvaa katualueiden hankintakustannukset ennen 
lain säätämistä lainvoimaistuneiden kaavojen osalta, koska ko. 
kadunhankintakustannuksia ei voida sisällyttää maankäyttösopimusten kustannuksiin.

c) Valtio korvaa katualueiden haltuunoton ja kiinteistönmuodostuksen kustannukset 
ennen lain voimaantuloa voimaan tulleiden asemakaavojen osalta em. siirtymäkauden 
ajan.

d) Valtio budjetoi vuosittain rahoitusta ao. momentille siirtymäkauden ajan tarpeen 
mukaan. Rahoitusta ohjataan haltuunoton ja toimitusten kustannusten kattamiseen 
kiinteistörekisterinpitäjille sekä kunnille katualueiden hankintakustannuksiin. 
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YM:lle ehdotettu seuraavaa
2) Jos ilmaisluovutusvelvollisuus ei poistu:

a) Valtio korvaa katualueiden haltuunoton ja kiinteistönmuodostuksen kustannukset 
ennen lain voimaantuloa voimaan tulleiden asemakaavojen osalta 10 vuoden 
siirtymäkauden ajan.

b) Valtio budjetoi vuosittain rahoitusta ao. momentille siirtymäkauden ajan tarpeen ja 
käytön mukaan. Rahoitusta ohjataan haltuunoton ja toimitusten kustannusten 
kattamiseen kiinteistörekisterinpitäjille.
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot

• TJ1 § Rakennuskorttelin jakaminen tontteihin (78 §)

• Kunnan on laadittava suunnitelma asemakaavassa pääasiassa rakentamiselle varatun 
yhtenäisen alueen (rakennuskortteli) kiinteistöjaotuksen uudistamiseksi 
(tonttijakosuunnitelma), jos se on tarpeen asemakaavassa osoitetun rakentamisen ja korttelin 
alueen kiinteistönmuodostamisen yksityiskohtaiseksi ohjaamiseksi. Suunnitelma on laadittava 
aina, jos rakennuskortteli sijaitsee keskeisellä alueella, korttelin rakennustehokkuus on korkea 
tai kaavan laatimishetken kiinteistöjaotus haittaa asemakaavan mukaista rakentamista tai 
rakennuspaikkojen omistussuhteiden järjestämistä. Rakennuskortteliin voidaan suunnitella 
yksi tai useampi tontti.

• Tarpeesta suunnitella rakennuskorttelin kiinteistöjaotus 1 momentin mukaisesti päätetään 
alueen asemakaavassa antamalla kaavassa sitä koskeva määräys.

• Kunta voi 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi päättää laatia muullekin alueelle 
tonttijakosuunnitelman, jos se on tarpeen asemakaavan toteuttamisen edistämiseksi, korttelin 
rakennuspaikkojen osoittamiseksi tai x luvussa tarkoitetun toteuttamismaksun määräämiseksi.
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot

Perustelut: TJ1 § Rakennuskorttelin jakaminen tontteihin

• Pykälä vastaisi kumottavan lain 78 §:ää rakennuskortteliin kuuluvan alueen jakamisesta 
tontteihin. Ohjeellisen tonttijaon käsitteestä luovuttaisiin ja sitovan tonttijaon sijaan 
käytettäisiin käsitettä tonttijakosuunnitelma. Tonttijaon käsitteeseen lisättäisiin sana 
suunnitelma, joka tuo nykyistä paremmin esille, että vaihe sisältää vielä suunnittelua ja tontti 
on muodostettava kiinteistöksi suunnitelmapäätöksen jälkeen.

• Tonttijakosuunnitelma olisi oma kokonaisuutensa siitä riippumatta, laaditaanko ja 
hyväksytäänkö se samalla päätöksellä kuin asemakaava vai erikseen. Asemakaava on 
tonttijakosuunnittelun ohjeena ja reunaehtona, joten tonttijaon ratkaisuja tehtäessä 
huolehditaan, ettei ristiriitaa asemakaavan kanssa synny.

• Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi nykyiseen tapaan niistä perusteista (1 momentti), joiden 
vallitessa tonttijakosuunnitelma on aina tehtävä, sekä perusteista (2 momentti), jotka 
oikeuttavat tonttijakosuunnitelman tekemiseen, mutta eivät tee siitä pakollista.

• Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin ne perusteet, joiden täyttyessä tonttijakosuunnitelman 
tekeminen asemakaava-alueella olisi aina tarpeen. Perusteet vastaavat voimassa olevan lain 
78 §:n 1 momentin mukaisia keskeiseen sijaintiin, rakennustehokkuuteen ja 
kiinteistöjärjestelmän selkeyteen liittyviä perusteita kuitenkin siten, että perusteet 
ilmaistaisiin sanonnallisesti hieman nykyistä seikkaperäisemmin. 

13



Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot
• TJ3 § Tonttijakosuunnitelman sisältövaatimukset (78 ja 79 §, MRA 37 §)

• Tonttijakosuunnitelmaa laadittaessa on noudatettava asemakaavaa. 
Tonttijakosuunnitelmassa voidaan poiketa asemakaavan merkinnästä vähäisessä määrin, jos 
poikkeaminen on luonteeltaan tekninen eikä sillä puututa sanottavasti kenenkään 
asemakaavaan perustuvaan oikeuteen tai etuun.

• Asemakaavan mukainen rakennuskortteliin tai korttelin osaan osoitettu 
kokonaisrakennusoikeus voidaan jakaa tonttijakosuunnitelmaa laadittaessa esitonteille. 

• Tonttijakosuunnitelma on laadittava siten, että jokainen tonttijakosuunnitelmassa osoitettu 
tontti (esitontti) on sijainniltaan, kooltaan ja muodoltaan tarkoituksenmukainen kiinteistön 
rakentamisen, käytön ja teknisen huollon kannalta. Lisäksi suunnitelmaa laadittaessa on 
mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota maanomistussuhteisiin ja 
kiinteistönomistajien tasapuoliseen kohteluun. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot
• TJ3 § Tonttijakosuunnitelman sisältövaatimukset (78 ja 79 §, MRA 37 §)

• Tonttijakosuunnitelma on laadittava siten, että jokainen esitontti rajoittuu katualueeseen. 
Vaatimuksesta voidaan poiketa, jos

• 1) tonttia palveleva kulkuyhteys järjestetään asemakaavassa nimenomaisesti osoitetun 
mukaisesti;

• 2) esitontti rajoittuu sellaiseen toiseen esitonttiin tai yleiseen alueeseen, jonka kautta 
tontilta on järjestettävissä muualla laissa säädetyn mukaisin rasittein ajokelpoinen yhteys 
kadulle; tai

• 4) kulkuyhteys on tarpeen järjestää muulla tavoin kolmiulotteisen kiinteistöjaotuksen 
vuoksi.

• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tonttijakosuunnitelmaa 
koskevan päätöksen sisällöstä.

15



Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot
• TJ2 § Tonttijakosuunnitelman hyväksyminen ja laajuus (78 ja 79 § MRA 37 §)

• Tonttijakosuunnitelman laatii ja hyväksyy kunta. 

• Tonttijakosuunnitelman laatijan tehtävää kunnassa hoitavan henkilön pätevyysvaatimuksena 
on maanmittausalan korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 
teknikkotasoinen tutkinto.

• Asemakaavan hyväksymisen jälkeen laadittava ensimmäinen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
tonttijakosuunnitelma on tehtävä koko rakennuskorttelin alueelle, jollei ole perusteltua 
syytä tehdä suunnitelma korttelin osalle kerrallaan. Suunnitelman laatiminen vain osalle 
korttelia ei saa estää tai vaikeuttaa korttelin muun osan suunnittelua.
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot
• TJ6 § Tonttijakosuunnitelman esitystapa (79 § ja 79 a §, MRA 38 §)

• Tonttijakosuunnitelma laaditaan tietomallina. Tonttijakosuunnitelman tietosisältö esitetään 
vakioidussa muodossa. 

• Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
tonttijakosuunnitelman esitystavasta.
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot
• TJ8 § Kolmiulotteista kiinteistöä koskeva poikkeus (81 a§)

• Jos rakentamishanke koskee kolmiulotteista kiinteistöä, rakentamislupa voidaan 7 §:ssä 
säädetyn estämättä myöntää ennen tonttijakosuunnitelman hyväksymistä ja 
tonttijakosuunnitelmasta saadaan poiketa rakennusta rakennettaessa vähäisessä määrin. Jos 
tästä aiheutuu vahinkoa naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle, edellytyksenä on, että 
tämä antaa poikkeamiseen suostumuksensa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– tonttijaot
• TJ10 § Tonttijakosuunnitelman laatimiskustannukset (82 §) 

• Jos tonttijakosuunnitelmaa muutetaan kiinteistönomistajan esityksestä ja muutos palvelee 
pääasiassa tämän yksityistä etua, kunnalla on oikeus periä kiinteistönomistajalta korvaus 
suunnitelman muuttamisesta kunnalle aiheutuneista kustannuksista.

• Jos esityksen tekee useampi kiinteistönomistaja yhdessä, vastaavat omistajat 
kustannuksista saamansa hyödyn mukaisessa suhteessa, jolleivät he sovi jakamisesta toisin. 

• Jos tonttijakosuunnitelman muuttaminen on tarpeen yhteisomistussuhteen purkamiseksi, 
vastaavat kiinteistönomistajat kustannuksista 2 momentin mukaisesti riippumatta siitä, 
ovatko he osallistuneet esityksen tekemiseen.

• Kustannuksista perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle 
aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan 
hyväksymässä taksassa.
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Dia 19

HM1 Esitetty "ja" asemasta "tai"
Holopainen Matti; 25.3.2021



Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 
– yleisen alueen määritelmät
• 15 Luku Yleiset alueet (päivitetty 12.2.2021)

• KY -1 § Määritelmät

• x) infralaitteella johtoja, laitteita, rakennelmia ja muita vastaavia rakenteita 

• x) maantien liikennealueella aluetta, joka on asemakaavassa osoitettu valtion 
toteutettavaksi tarkoitettua liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista 
maantietä varten; 

• [x) katualueella liikenneväylää, joka on tarkoitettu kunnan toteutettavaksi ja joka on 
asemakaavassa osoitettu katualueeksi; 

• [x) virkistysalueella puistoa tai muuta virkistykseen soveltuvaa aluetta, joka on 
asemakaavassa osoitettu puistoksi tai virkistysalueeksi;

• x) yleisellä alueella kunnan toteutettavaksi tarkoitettua aluetta, joka on asemakaavassa 
osoitettu katualueeksi, toriksi, katuaukioksi, virkistysalueeksi, erityisalueeksi, vaara-
alueeksi, suojelualueeksi tai vesialueeksi;

• x) alueen toteuttamisella alueen rakentamisen ja käytön suunnittelua ja alueen 
rakentamista asemakaavassa osoitettuun tarkoitukseen.

20



Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – yleisen alueen 
toteuttaminen

KY1 § Yleisen alueen toteuttaminen (86, 90 §)

• Kunnan tehtävänä on toteuttaa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet.

• Kunnan on toteutettava muu yleinen alue kuin katualue, kun asemakaavan mukainen toteutunut 
maankäyttö sitä edellyttää. Aluetta ei kuitenkaan ole tarpeen toteuttaa, jos toteuttamisen lykkääminen on 
kunnan taloudelliset edellytykset huomioon ottaen perusteltua.

• Kunnan on toteutettava katualue, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä 
edellyttää. Katualuetta ei kuitenkaan ole tarpeen toteuttaa, jos kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvat 
kustannukset ovat kohtuuttomat kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

• Kunta ei saa rakentaa yleistä aluetta ennen kuin sillä on hallintaoikeus alueeseen. Kunta saa kuitenkin 
rakentaa ennen hallintaoikeuden saamista, jos alueen haltija ja omistaja antavat tähän suostumuksensa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – katualueiden omistus 
kunnalle ostamalla tai lunastamalla

• lu1 § Julkisyhteisön oikeus lunastaa asemakaavassa yleisiin tarpeisiin varattu alue 
ilman lunastuslupaa (96 §)

• Kunta, valtio tai kuntayhtymä saa asemakaava-alueella ilman lunastuslupaa hankkia 
lunastamalla omistusoikeuden sellaiseen yleiseen alueeseen tai yleisen rakennuksen 
rakennuskortteliin, korttelin osaan, esitonttiin, tonttiin tai muuhun rakennuspaikkaan, 
joka on asemakaavassa tarkoitettu kyseisen julkisyhteisön yleisiin tarpeisiin.

• Lisäksi kunta, valtio tai kuntayhtymä saa asemakaava-alueella, jos se on tarpeen kunnan, 
valtion tai kuntayhtymän yleisiin tarpeisiin asemakaavassa osoitettua maanalaista 
rakentamista varten, ilman lunastuslupaa lunastamalla hankkia maanalaiseen 
kolmiulotteiseen tilaan omistusoikeuden tai erityisen oikeuden taikka rajoittaa toisen 
oikeutta käyttää kiinteistöään.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – maapoliittinen 
lunastaminen

• lu3 § Kunnan maapoliittinen lunastaminen (99 §)

• Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan hankkia lunastamalla omistusoikeuden 
kunnassa sijaitsevaan alueeseen, joka on yleiskaavassa osoitettu asuntorakentamiseen 
tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen. Lunastettavaan alueeseen voi sisältyä 
myös virkistys- ja suojelualuetta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
lunastaminen on yleisen tarpeen vaatima ja että kunta tarvitsee alueen omistukseensa 
yleiskaavassa osoitettua suunnitelmallista yhdyskuntakehitystä varten. 

• Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastamalla hankkia omistusoikeuden 
muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun kunnassa sijaitsevaan alueeseen. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että lunastaminen on yleisen tarpeen vaatima ja että 
kunta osoittaa tarvitsevansa alueen omistukseensa kunnan suunnitelmallista 
yhdyskuntakehitystä varten.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – maapoliittinen 
lunastaminen

• lu3 § Kunnan maapoliittinen lunastaminen (99 §)

• …Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun yleisen tarpeen vaatimusta arvioitaessa on luvan 
myöntämisen edellytyksenä, että lunastuksen kohteena oleva alue on sijainniltaan, 
kooltaan ja rajoiltaan kehittämisen tarvetta vastaava ja että lunastaminen on 
ajoitukseltaan kehittämisen tarpeeseen nähden sopiva. Lisäksi on noudatettava, mitä 
lunastuslain 4 §:n 1 momentissa säädetään yksityisen edun huomioon ottamisesta ja 
lunastuksen tarkoituksen saavuttamisesta muutoin kuin lunastamalla. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – maapoliittinen 
lunastaminen

• Perustelut:

” Pykälän 3 momentissa edellytettäisiin lunastamisen perusteelta edellisten lisäksi oikeaa ajoitusta. 
Ajoituksen huomioon ottaminen tarkoittaisi sen selvittämistä, missä aikataulussa tavoiteltu kehittäminen 
todennäköisesti tapahtuu ja miksi lunastaminen on tarpeen haettuna ajankohtana. Ajallista tarvetta 
osoittavia perusteita on esitetty yleisesti lain 99 §:n 1 ja 3 momentin mukaisessa tulkintakäytännössä eikä 
ajallisen vaatimuksen kirjaamisella lakiin ole tavoiteltu soveltamiskäytännön muutosta. Lunastamisen 
tarpeen tiettynä ajankohtana tulee olla objektiivisesti arvioituna näköpiirissä olevan tavoitellun ja 
todennäköisen kehitystarpeen vaatimaa, jotta lunastuslupa voidaan myöntää. Lunastuspäätöksen ja sen 
yleisen edun mukaisen hankkeen toteutuksen välillä ei saa kulua liian pitkä aika (ks. EIT 13.7.2004 Paolini ja 
2.7.2002 Motais de Narbonne). Tavoitteena on löytää yleisen edun ja yksilön perusoikeuksien suojan välille 
oikeudenmukainen tasapaino. Ajoituksen selvittäminen perustuu hakemuksessa esitettyyn.” 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – maapoliittinen 
lunastaminen

• lu5 § Lunastuslain soveltaminen (103 §)

• Tässä laissa tarkoitetun lunastuslupa-asian ratkaisemiseen ja lunastuksen 
toimeenpanoon sekä X ”haitankorvausluvussa” tarkoitetun menetyksen ja kohtuullisen 
taloudellisen hyödyn arvioimiseen ja korvauksen määräämiseen sovelletaan, mitä 
lunastuslaissa säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.

• Lisäksi lunastuslain 97 §:ssä säädetään lunastuslain noudattamisesta tämän lain 
mukaisissa korvaus-, luovutus- ja lunastusasioissa.

• Omistajalle x §:ssä tarkoitetun lunastuslupa-asian käsittelystä aiheutuneiden 
kustannusten korvaamiseen sovelletaan, mitä lunastuslain x §:ssä (LunL 82.1 § - mikä on 
oikea LunL-§, edunvalvontakulut?) säädetään.  Lunastustoimituksen sijaan määräyksen 
kustannusten korvaamisesta antaa ympäristöministeriö.
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Dia 26

HM2 Kuntaliitto vastustanut tätä.
Holopainen Matti; 25.3.2021



Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus – metsänkäytön rajoitus

• Kor1a § Metsänkäytön rajoitus

• Edellä Kor 1 §:n estämättä kiinteistönomistajalla on oikeus saada korvaus sellaisesta maakunta-, yleis- tai 
asemakaavasta johtuvasta metsänkäytön rajoituksen vuoksi syntyneestä [metsätalouden] menetyksestä, 
joka vastaa suuruudeltaan metsälain 11 §:ssä tarkoitettua vähäistä suurempaa menetystä.

• Velvollinen maksamaan korvauksen on valtio, jos rajoitus on tarpeen valtion viranomaisen valvottavana 
olevan luonnonsuojelua tai metsänkäytön monimuotoisuuden turvaamista tarkoittavan yleisen edun 
vuoksi. Muutoin korvauksesta vastaa kunta. Maakunnan ja kunnan on pyydettävä ELY-keskuksen ja 
metsäkeskuksen lausunto ennen kuin se tekee päätöksen tässä momentissa tarkoitetun korvausvastuun 
perusteen sisältävän kaavaratkaisun hyväksymisestä. 

• Korvausta määrättäessä on noudatettava metsälain 11 §:ssä säädettyjä perusteita.

• Jos maanomistajalla tai muulla taholla on oikeus saada 1 momentissa tarkoitetusta menetyksestä 
korvausta muun lain perusteella tai jos omistaja saa metsälain 11 §:ssä tarkoitettua ympäristötukea tai 
muuta vastaavaa tukea menetyksen vuoksi, ei tätä pykälää sovelleta.27


