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P ä ä K i R J O i t U s

tar vitseeko lunastuslaki  päivit ystä?

P Prosenttikorotus käypään 
hintaan sopisi liiketoimia 
palveleviin lunastuksiin 
mutta ei raakamaihin.

Pekka Lehtonen 
paatoimittaja maankaytto.fi

ohjanLahden kahta PuoLta 
on keskusteltu lunastuskorvausten 

het ovat useissa yhteyksissä esittäneet 
kohteenkorvauksen nykyisenä perus-
teena olevaa käypää hintaa korvatta-
vaksi korkeimmalla käyvällä hinnalla. 
Näyttää kuitenkin siltä, että ”korkein 
käypä” hinta on epämääräinen käsite ja 
avaisi ansaintamahdollisuuksia lähinnä 
asianajajakunnalle, kunnes käsitteen 
merkitys vakiintuisi oikeuskäytännössä. 
Mikäli korvaustasoa aiotaan korottaa, 

vaihtoehtona voisi olla Ruotsin malli. Sitä tuntui myös yllämainittu 
paneelikin kannattavan.

Ruotsiin verrattuna meillä lunastuskorvauksia verotetaan 
lievemmin. Lisäksi Ruotsissa korvaustasoa laskee niin sanottu 
nykykäyttöoppi, jonka vuoksi odotusarvoja korvataan kitsaammin 
kuin Suomessa. Ruotsin ratkaisun jälkeenkin sikäläinen nettokor-
vaustaso tuskin ylittää suomalaista nettokorvaustasoa.

Periaatteellinen kysymys on, pitäisikö luovuttajalle ylipäätään 
maksaa täyttä korvausta korkeampi korvaus. Ruotsin mallin 
kaavamainen soveltaminen voisi olla tuhoisaa muun muassa 
kuntien maapolitiikalle, jota pääasiassa toteutetaan vapaaehtoisilla 
kaupoilla mutta jossa taustalla lunastuksen mahdollisuuskin vai-
kuttaa. Raakamaalunastuksissa saatetaan jo nyt maksaa tuhansia 
prosentteja yli nykykäyttöön perustuvan arvon. Hinnan muodos-
tuksen merkittävin tekijä kalkyylien takana onkin tosiasiallisesti 
kunnallisvaltuutettujen ryhdikkyys ja ymmärrys – tai paremminkin 
niiden puute, mutta siihen problematiikkaan ei palstatila tässä 
yhteydessä riitä.

Nykyisestä lunastuslaista säilyttämisen arvoista on toimitus-
muotoinen menettely virallisperiaatteineen. Tämä on taannut 
asianosaisten tasapuolisen kohtelun ja kustannustehokkaan me-
nettelyn. Toimitusmenettely on saavuttanut yleisen arvostuksen.

Löytyisikö Ruotsin mallista liiketoiminnallisiin tarkoituksiin 
tapahtuvissa lunastuksista toimiva ratkaisumalli? Käypää hintaa 

korotettaisiin määräprosentilla. 
Puhtaasti yhteiskuntaa palvele-
vissa hankkeissa tätä korotusta ei 
käytettäisi. Se onkin tarpeeton, 
koska raakamaasta maksetaan joka 
tapauksessa moninkertainen hinta.

tasosta: riittääkö käypä hinta korvaa-
maan luovuttajan menetykset. On myös 
kysytty, pitäisikö maanomistajankin 
saada siivunsa, kun maata lunastetaan 
kaupallisiin liiketoimiin, kuten voimalin-
joja tai kaasuputkia varten tai kaivoksiksi.

Ruotsissa tuli elokuussa voimaan 
laki, jonka mukaan luovuttajalle tulee 
maksaa markkina-arvoon perustuvan lunastuskorvauksen lisäksi 
25 %:n lisäkorvaus. Tästä on Simo Mikkola kirjoittanut Maankäytön 
numeroissa 1/2009 ja 4/2010.

Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä järjestettiin paneeli, 
jossa lunastuksen eri osapuolet keskustelivat, onko lunastus-
lainsäädäntömme vanhentunut, sekä erityisesti johtolinjojen 
lunastuskorvauksista. Sopuisaa paneelikeskustelua selostetaan 
tässä numerossa.

Maankäytössä 4/2010 Markku tornberg totesi perustellen, et-
tei käyvän hinnan mukainen korvaus riitä korvaamaan luovuttajan 
tosiasiallisia menetyksiä. Mm. Pauli karvisen paneelikeskustelussa 
esittämä käsitys, että metsämaiden todelliset kauppahinnat usein 
ylittävät sen, mitä asiantuntija-arvioissa esitetään, tukee edellistä.

Nykyisen lunastuslain säätäminen v. 1978, niin sanottu maapa-
ketti, kuumensi tunteita ja vaati presidentti kekkoselta runnaa-
mista tullakseen käsittelyyn. Yli 30-vuotias, varsin hyvin toiminut 
lunastuslaki, on ollut myös maanmittarikunnalle merkittävä, sillä 
sen myötä pääosa erilaisista lunastuksista on tehty maanmittari-
vetoisissa lunastustoimikunnissa.

Yhteiskunta on kuitenkin muuttunut, samoin lähes koko ympä-
ristöoikeuden alan lainsäädäntö, jota lunastuslaki lähinnä palvelee. 
Tämän vuoksi seuraavan hallituksen tulisikin ottaa ohjelmaansa 
lunastuslain kokonaisuudistus.

Mutta mitä sitten pitää uudistaa ja mitä säilyttää?
On selvää, että myös uuden 

lunastuslain on taattava luovuttajille 
täysi korvaus. Täyden korvauksen 
takana oleva rakennelma korvaus-
lajeista, kohteen-, haitan- ja vahin-
gonkorvauksista on toimiva eikä sille 
juurikaan vaihtoehtoja ole näköpii-
rissä. Olennaisin osa täyttä korvausta 
on lunastettavasta omaisuudesta 
määrättävä kohteenkorvaus. MTK 
ja eräät varteenotettavat tiedemie-


