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Laki
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain

(603/1977) 5, 7, 9 ja 10 §,
sellaisina kuin ne ovat, 5 § laeissa 1110/1982, 478/1994, 476/1996, 1102/1996 ja

908/2013, 7 § osaksi laissa 476/1996, 9 § osaksi laeissa 476/1996, 1032/2003 ja 917/2011
sekä 10 § osaksi laeissa 580/2009 ja 908/2013, seuraavasti:

5 §
Lunastusluvan antaa hakemuksesta valtioneuvosto yleisistunnossaan.
Jos lunastuslupaa haetaan 9 §:n 4 momentissa tarkoitettua yritystä varten ja jos lunas-

tusluvan antamista ei vastusteta tai kysymys on yleisen ja yksityisen edun kannalta vä-
hemmän tärkeästä lunastuksesta, lunastuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee Maan-
mittauslaitos.

Kun tietyn suunnitelman vahvistaminen, luvan myöntäminen tai muu päätös samalla
tuottaa oikeuden yrityksen toteuttamista varten tarpeellisen lunastuksen toimeenpanoon,
lunastuslupaa ei tarvita.

Jos lunastuslupahakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa
laissa (252/2017) tarkoitettua hanketta, hakemusasiakirjoihin on liitettävä mainitun lain
19 §:n mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen  perustel-
tu päätelmä. Siltä osin kuin arviointiselostukseen sisältyy tämän lain säännösten sovelta-
miseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudestaan.

Jos lunastuslupahakemus koskee sellaista hanketta, jolla ilmeisesti on luonnonsuojelu-
laissa (1096/1996) tarkoitettuja vaikutuksia, on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuoje-
lulaissa ja sen nojalla säädetään.

7 §
Lunastuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys, jonka nojalla voidaan arvioida lunas-

tuksen tarpeellisuus tai todeta lunastusoikeuden olemassaolo.
Hakemukseen on liitettävä asianmukaiset kartat ja piirustukset, selvitys asianomaisista

omistajista ja haltijoista sekä heidän osoitteistaan ja tarvittaessa tiedot alueen kaavoitusti-
lanteesta. Asiakirjat on annettava kaksin kappalein.

Jos hakemus koskee kiinteistöjen yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä etuutta, asianosai-
sista on esitettävä vain sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lunastuslupahake-
muksen sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista.
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9 §
Hakemuskirjat ja ilmoitus lausunnon antamista varten asetetusta määräajasta annetaan

tiedoksi omistajalle ja haltijalle todisteellisena tiedoksiantona, sekä 8 §:n 2 momentissa
tarkoitetulle kuultavalle tavallisena tiedoksiantona siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään. Tiedoksianto muille kuin edellä mainituille toimitetaan julkisella kuulutuksella
kunnan ilmoitustaululla siten kuin siitä erikseen säädetään. Jos lunastuslupahakemus kos-
kee hanketta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua la-
kia, kuulutus on julkaistava lisäksi kunnan internetsivuilla.

Mikäli hakemuskirjat ovat niin laajat taikka kuultavien suuren lukumäärän vuoksi tai
muutoin sellaiset, että niiden kaikkien luovuttaminen kuultavalle tuottaa kohtuuttomia
vaikeuksia, tiedoksiantoon on liitettävä ilmoitus puuttuvista asiakirjoista sekä siitä, missä
ja milloin ne ovat asianomaisessa kunnassa nähtävinä.

Jos lunastus koskee 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua omaisuutta, tiedoksianto toimite-
taan yhteismetsän, muun yhteisen alueen ja yhteisen erityisen etuuden osakkaiden muo-
dostamalle osakaskunnalle noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään.

Jos lunastus tapahtuu voimansiirtolinjan, maakaasuverkoston tai muun näihin verratta-
van yrityksen rakentamista varten, voidaan kiinteän omaisuuden omistajien ja käyttöoi-
keuden haltijoiden kuuleminen järjestää siten, että hakija varaa niille omistajille ja halti-
joille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, mahdollisuuden lausua mielipiteensä hankkeesta
kussakin kunnassa järjestettävässä kokouksessa. Jos hakemuksessa tarkoitettu yritys kos-
kee jonkin kunnan aluetta vain vähäiseltä osin, voidaan tällaisessa kunnassa sijaitsevan
kiinteän omaisuuden omistajien ja käyttöoikeuden haltijoiden kuuleminen kuitenkin jär-
jestää samalla kertaa toisessa kunnassa järjestettävässä kokouksessa. Kokouksesta on an-
nettava tieto kussakin kunnassa sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkais-
taan. Kokouksen pöytäkirja on liitettävä lunastushakemukseen. Kuultavalle, joka haluaa
liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, on varattava siihen mahdollisuus kokouksessa,
tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutuksen sisällös-
tä.

10 §
Lunastusluvassa on mainittava, mitä omaisuutta lunastus koskee. Lunastuksen kohde

voidaan kuitenkin vähemmän tärkeiltä osiltaan jättää lunastustoimituksessa määrättäväk-
si, kun lunastamalla hankitaan oikeus 9 §:n 4 momentissa tarkoitettua yritystä varten tar-
vittaviin alueisiin ja lunastuksen kohteen yleispiirteistä osoittamista voidaan pitää lunas-
tuslupaa annettaessa riittävänä.

Lunastuslupaa koskevassa päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai liitet-
tävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. Jos lunastuslupahakemus koskee ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, päätökseen on si-
sällytettävä yhteysviranomaisen tekemä perusteltu päätelmä, tiedot yleisön osallistumi-
sesta ja yhteenveto mainitun lain 20 ja 29 §:n mukaisten kuulemisten tuloksista. Päätök-
sestä on käytävä ilmi, miten lunastuslupahakemuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet,
yhteysviranomaisen  perusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liit-
tyvät kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat on otettu huomioon.

Lunastuslupaa koskevasta päätöksestä on viipymättä annettava tieto 9 §:n 1 momentis-
sa säädetyssä järjestyksessä niille, joita 8 §:n mukaan on kuultava, ja hakijalle. Kun lunas-
tusluvan on antanut valtioneuvosto, lunastuslupaa koskevasta päätöksestä on lisäksi vii-
pymättä annettava tieto Maanmittauslaitokselle, jolle on samalla toimitettava kappaleet
hakemuskirjoista.

Kirjaamisviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta säädetään 77 §:ssä. 
————
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Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
Lunastuslupaa edellyttävään hankkeeseen, jonka ympäristövaikutukset on arvioitu ym-

päristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti, sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 5 ja 10 §:ää.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan Presidentti
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