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Laki
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuu-

den varmistamiseksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastukseen maan-
puolustuksen, alueellisen koskemattomuuden, sisäisen turvallisuuden, valtion johtamisen,
rajaturvallisuuden, rajavalvonnan, huoltovarmuuden, yhteiskunnan kannalta välttämättö-
män infrastruktuurin toiminnan varmistamisen tai muun näihin rinnastettavissa olevan yh-
teiskunnallisen edun turvaamiseksi.

Lunastukseen sovelletaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
annettua lakia (603/1977), jäljempänä lunastuslaki, siltä osin kuin tässä laissa ei toisin sää-
detä.

2 §

Lunastuslupa

Ministeriö, jonka toimialaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun edun turvaaminen kuuluu,
voi myöntää viranomaiselle tai yhteisölle luvan lunastaa kiinteää omaisuutta tai erityisen
oikeuden, jos 1 §:ssä tarkoitettu yleinen tarve sitä vaatii.

3 §

Toimenpiteiden väliaikainen kieltäminen

Kun 2 §:ssä tarkoitettu ministeriö on ryhtynyt valmistelemaan tässä laissa tarkoitettua
lunastusta, se voi kieltää väliaikaisesti enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan omaisuuden
ja erityisten oikeuksien sellaisen käyttämisen, joka saattaa vaarantaa lunastuksen tarkoi-
tuksen. Jos lunastus myöhemmin raukeaa, omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus
siitä vahingosta ja haitasta, joka hänelle kiellon johdosta on aiheutunut.

Lunastuslupaan voidaan sisällyttää kielto käyttää omaisuutta tavalla, joka saattaa vaa-
rantaa lunastuksen tarkoitusta. Kielto on voimassa siitä päivästä, jolloin päätös lunastus-
luvasta on annettu tiedoksi omistajalle tai haltijalle, siihen saakka, kunnes lunastus on
päättynyt tai rauennut. Jos lunastus raukeaa, kiellosta aiheutunut vahinko ja haitta on kor-
vattava siten kuin 1 momentissa säädetään.
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Jollei tässä pykälässä tarkoitetusta korvauksesta sovita, siitä päätetään lunastustoimi-
tuksessa, johon sovelletaan, jollei toimitus muutoin ole vireillä, mitä lunastuslaissa sääde-
tään.

4 §

Lunastuskorvaus

Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden korkeinta käypää hintaa vas-
taava täysi korvaus. Korvausten määräämisessä noudatetaan muuten lunastuslaissa sää-
dettyjä korvausperusteita.

Jos lunastuslupaan sisältyy 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimenpidekielto, lunastus-
korvaukselle on määrättävä maksettavaksi lunastuslain 95 §:n mukainen korko lunastus-
luvan tiedoksisaantipäivästä. Jos ennen lunastuslupaa on annettu 3 §:n 1 momentissa tar-
koitettu kielto, korko on määrättävä maksettavaksi kieltopäätöksen tiedoksisaantipäivästä.

5 §

Asiantuntijat

Harkittaessa lunastuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asiantuntijoiden kutsumis-
ta on erityisesti otettava huomioon lunastuksen tarkoitus.

6 §

Tiedonsaantioikeus

Tässä laissa tarkoitettua lunastusta valmistelevalla viranomaisella on oikeus saada lu-
nastusasian käsittelemiseksi välttämättömät tiedot Maanmittauslaitokselta maksutta ja sa-
lassapitosäännösten estämättä.

7 §

Muutoksenhaku

Päätökseen toimenpiteiden väliaikaisesta kieltämisestä saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oi-
keuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu ministeriö voi toimenpiteiden väliaikaisesta kieltämisestä an-
tamassaan päätöksessä määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimat-
ta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Tällä lailla kumotaan omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin annettu laki

(1301/1996).
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