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Simo Mikkola Ruotsin 
pakkolunastuslainsäädännön 

muuttamisesta
RunSAS VuoSi Sitten tarkastelin 
Maankäyttö-lehden numerossa 1/2009 
Ruotsissa vireillä olevaa lunastuslain 
muutoshanketta artikkelissa ”Ruotsin tie 
on meidänkin tiemme?”. Uudistushanke 
on nyttemmin saatu päätökseen, ja muu-
tokset ovat tulleet voimaan 1.8.2010.

Lunastuslain osalta muutokset ovat 
luettavissa internetistä sähköisestä asetus-
kokoelmasta, mistä ne löytyvät numerolla 
SFS 2010:832. Tässä yhteydessä tarkoi-
tukseni on lyhyesti kertoa, miten lopul-
lisessa laissa on otettu huomioon eräät 
komiteamietinnössä kaavaillut, aiemmin 
selostamani keskeiset muutosesitykset.

Lunastuskorvauksen määräämistä 
koskevan perussäännöksen ExL 4:1 §:n 
toisessa momentissa säädetään komitea-

mietinnössä ehdotetulla tavalla siitä, että 
luovuttajalle tulee maksaa markkina-
arvoon perustuvan lunastuskorvauksen 
päälle kaavamainen 25 %:n lisäkorvaus. 
Tämä on merkittävin lakiin tehty muutos.

Alkuperäisessä komiteamietinnössä 
oli esitetty myös ExL 4:3 §:n muuttami-
sesta siten, että kaupallisin ehdoin har-
joitettavaan yritystoimintaan liittyvissä 
lunastuksissa luovuttaja saisi osuuden 
siitä hyödystä, mikä lunastajalle tulee 
lunastetusta omaisuudesta. Hallituksen 
esityksen perusteluissa tämä näkökanta on 
edelleenkin hyväksytty lähtökohtaisesti. 
Lausuntokierroksella olivat kuitenkin mo-
net tahot kritisoineet komitean alkuperäis-
tä esitystä ja pitäneet sitä keskeneräisenä. 
Hallituksen esityksessä päädyttiin tämän 

vuoksi siihen, että vuoden 2010 aikana 
annetaan määräys sellaisen selvitystyön 
käynnistämisestä, missä voitonjakoasiaa 
edelleen tutkitaan. Ruotsalaista lainsää-
däntöjärjestelmää tarkemmin tuntematta 
on vaikea arvioida, haudattiinko tämän 
myötä koko ajatus voitonjaosta komiteaan 
pölyttymään, vai nouseeko se vielä esille 
jossain muodossa.

Ruotsin pakkolunastuslaissa on ollut 
ns. presumtiosäännös, ExL 4.3 §, mikä 
on tarkoittanut odotusarvon leikkaamista 
ja lunastuskorvauksen määräämistä eräin 
poikkeuksin nykykäyttöön perustuen. 
Tämän säännöksen soveltaminen on 
ollut mahdollista sellaisessa laajuudes-
sa, että sen on toisinaan katsottu jopa 
epäävän luovuttajalta oikeuden täyteen 

elokuun alusta lähtien Ruotsissa korvataan maanomistajalle 

lunastuksessa 25 % yli markkina-arvon – myös näissä skånelais-

maisemissa.
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korvaukseen. (Tästä lähemmin mm. Ax-
lund ja Bengtsson.) Toisaalta hallituksen 
esityksessä on todettu, että säännöksen 
kumoamisen taloudelliset vaikutukset 
jäisivät kohtuullisiksi, koska po. lainkohta 
on sittenkin suhteellisen harvoin tullut 
sovellettavaksi. Joka tapauksessa komi-
teamietinnössä tätä säännöstä esitettiin 
poistettavaksi, mikä sitten myös lopulli-
sessa laissa toteutettiin.

Mietinnössä esitettiin muutettavaksi 
myös lunastuksen yritysvaikutuksen 
huo mioon ottamista koskevaa korvaus-
säännöstä ExL 4.2 § siten, että luovuttaja 
olisi aina saanut lukea hyväkseen lunas-
tusyrityksen mukanaan tuoman arvon-
nousun. Säännös jätettiin kuitenkin tältä 
osin muuttamatta. Sen sijaan lopullisessa 
laissa hyväksyttiin komiteamietinnön esi-
tys siitä, ettei yritysvahinkojen korvaami-
sessa enää käytetä ns. sietokynnystä, vaan 
korvattavaksi tulee koko menetys. Kaiken 
kaikkiaan kyseinen lainkohta on meikä-
läisittäin jossain määrin vaikeasti avau-
tuva, koska Ruotsissa yritysvaikutuksen 
huomioon ottamiseen lunastuskorvausta 
määrättäessä vaikuttaa lisäksi se, missä 
määrin vastaavia vaikutuksia havaitaan 
lunastuksen kohteen ympäristössä.
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kirjoittaja on tekniikan  lisensiaatti, 
joka toimii maaoikeusinsinöörinä 
Vaasan käräjäoikeudessa. Sähkö-

posti simo.mikkola oikeus.fi.

välittömään tarkasteluun niiden uudista-
miseksi ja eri laeissa olevien lunastuksiin 
liittyvien korvaussäännösten yhtenäistä-
miseksi.

Edellisessä artikkelissa pohdiskelin 
lopuksi myös sitä, tuleeko näillä muu-
toksilla olemaan vaikutusta suomalaiseen 
korvauskäytäntöön. Alustavia viitteitä 
tähän suuntaan voidaan lukea eduskun-
nan maa- ja metsätalousvaliokunnan lau-
sunnosta 6/2010 koskien valtioneuvoston 
periaatepäätöstä uusien ydinvoimalaitos-
yksiköiden rakentamisesta. Lausunnossa 
todetaan sähkölinjojen rakentamiseen 
liittyvien korvauskysymysten osalta tar-
ve ottaa lunastuslain korvaussäännökset 


