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Laki
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttami-

sesta

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

(603/1977) 51 §, sellaisena kuin se on laissa 556/1995, sekä
muutetaan 50 §, 52 §:n 1 momentti, 53–55 § ja 79 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 1 momentti ja 79 §:n 2 momentti laissa 1394/2009 sekä

53 ja 54 § laeissa 709/1993 ja 908/2013, seuraavasti:

50 §
Lunastuspäätös on annettava lunastustoimituksen loppukokouksessa.
Lunastustoimitus lopetetaan ilmoittamalla saapuvilla oleville asianosaisille toimituksen

päättymisajankohta ja toimitusta koskevasta muutoksenhakuoikeudesta sekä antamalla
kirjallinen valitusosoitus. Päättymisajankohta ei saa olla myöhäisempi kuin 14 päivää lop-
pukokouksesta.

Loppukokousta ei saa pitää, ennen kuin lunastuslupa on saanut lainvoiman.

52 §
Hakijan on suoritettava kertakaikkinen korvaus tai, jos ennakkokorvausta on suoritettu,

loppuosa korvauksesta kolmen kuukauden kuluessa toimituksen päättymisajankohdasta
maksamalla korvaus korvauksensaajalle tai tämän määräämään rahalaitokseen taikka, jos
korvaus on määrätty talletettavaksi, kiinteistön sijaintipaikan aluehallintovirastoon.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

53 §
Toimitusinsinöörin on kiinteistönmuodostamislain 192 §:n mukaisesti tarkistettava toi-

mitus ja tehtävä lunastuksesta tarpeelliset merkinnät kiinteistörekisteriin viivytyksettä sen
jälkeen, kun lunastuspäätös on kaikilta osiltaan saanut lainvoiman sekä kertakaikkinen
korvaus asianmukaisesti suoritettu ja tämän lain 45 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuus
asetettu.

Jos omistusoikeuden saaminen lunastettavaan kiinteistöön tai alueeseen tai muiden lu-
nastuksen päättymiseen liittyvien oikeusvaikutusten syntyminen on tärkeää lunastuksen
tarkoituksen toteuttamiseksi ja valitus lunastuspäätöksestä koskee vain korvauksia tai kus-
tannuksia tai muutoin sellaista seikkaa, joka ei vaikuta lunastuksen kohteen vahvistami-
seen taikka kiinteistörekisteriin muutoin tehtäviin merkintöihin, tarpeelliset rekisterimer-
kinnät toimituksesta voidaan kuitenkin tehdä lunastuksen hakijan pyynnöstä, vaikkei lu-
nastuspäätös kaikilta osiltaan ole saanut lainvoimaa, edellyttäen, että lunastustoimikunnan
määräämä lunastuskorvaus on asianmukaisesti suoritettu. Jos rekisteröinnin estävä valitus
koskee vain joitakin toimitukseen kuuluvia kiinteistöjä, rekisterimerkinnät voidaan mui-
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den kiinteistöjen osalta tehdä lunastuspäätöksen lainvoimaisuutta odottamatta. Edellä tar-
koitettu pyyntö on tehtävä Maanmittauslaitokselle, jonka on toimitettava rekisteröintiä
varten tarpeelliset tiedot kiinteistörekisterin pitäjälle ja ilmoitettava rekisteröintiä koske-
vasta pyynnöstä maaoikeudelle. Maaoikeus voi kieltää rekisteröinnin siksi, kunnes valitus
on ratkaistu. Maaoikeus voi tehdä tässä momentissa tarkoitetun päätöksen myös, kun siinä
on vain puheenjohtaja.

54 §
Lunastus katsotaan päättyneeksi, kun lunastustoimitus on merkitty kiinteistörekisteriin

taikka kun merkitsemisen edellytysten on todettu olevan olemassa, mutta merkitseminen
ei ole tarpeen.

Maanmittauslaitoksen on toimitettava tieto lunastuksen päättymisestä lunastusluvan
antaneelle viranomaiselle ja 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa lunastuksessa todisteellisena
tiedoksiantona kiinteistön omistajalle tai oikeuden haltijalle.

55 §
Lunastuksen 3 §:ssä tarkoitetut oikeusvaikutukset tulevat voimaan, kun lunastus on

päättynyt.
Jos lunastamalla on hankittu omistusoikeus, omaisuus on vapaa kaikista sitä rasittavista

oikeuksista lukuun ottamatta niitä oikeuksia, jotka ovat 22 §:n 1 momentin nojalla lunas-
tuspäätöksellä pysytetty. Yleiseen tarpeeseen lunastamalla hankittu omaisuus on vapaa
myös yleisistä ja kunnallisista veroista ja rasituksista niin kauan kuin sitä käytetään sellai-
seen tarkoitukseen.

Jos lunastamalla ei ole hankittu omistusoikeutta, oikeudet muuttuvat vain lunastuspää-
töksessä sanotulla tavalla.

79 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Kun aluehallintoviraston korvauksen jakamista koskeva ilmoitus on saapunut, kirjaa-
misviranomaisen on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin tästä aiheutuvien merkintöjen
tekemiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
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