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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi etuostolain 1 ja 9 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Etuostolakia ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että se antaisi nykyistä paremmat ja selkeäm
mät mahdollisuuudet kunnille hankkia maata 
myös virkistys- ja suojelutarkoituksiin. Yleis
kaava-alueilla etuosto-oikeus ulotettaisiin koske
maan myös muita kuin yhdyskuntarakentami
seen liittyviä virkistys- ja suojelualueita. 

Aikaa, jonka kuluessa kunnan on ilmoitetta
va etuosto-oikeuden käyttämisestä, ehdotetaan 
pidennettäväksi kahdesta kolmeen kuukauteen. 
Tiedoksiautomenettelyä koskevaa säännöstä eh
dotetaan samalla selvennettäväksi. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset 

Voimassa olevan etuostolain (608/77) 1 §:n 
3 momentin mukaan etuosto-oikeutta voidaan 
käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakenta
mista varten. Yhdyskuntarakentamiseen on täl
löin eduskunnan hyväksymän lausuman perus
teella katsottu kuuluvaksi kaupunkirakenteen 
sisäiset puistot, mutta ei sen ulkopuolella ole
via virkistysalueita. Käsite "kaupunkirakenne" 
( "yhdyskuntarakenne") ei kuitenkaan ole yksi
selitteinen. Kaupunkimaisten yhdyskuntien ra
kenne on maassamme varsin hajanainen, minkä 
vuoksi on usein vaikea määritellä, milloin jokin 
alue on kaupunkirakenteen sisällä, milloin sen 
ulkopuolella. Laki on tämän vuoksi jäänyt epä-
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selväksi ja aiheuttanut käytännössä tulkintavai
keuksia. Tämä puolestaan saattaa johtaa tar
peettorniin oikeusriitoihin ja pitkään jatkuvaan 
oikeudelliseen epävarmuuteen, mikä ei ole sen 
enempää kunnan kuin kaupan osapuoltenkaan 
edun mukaista. Lain pitäisikin olla sellainen, 
että siitä yksiselitteisesti käy ilmi, onko kun
nalla kiinteistönkaupassa etuosto-oikeus vai ei. 

Elinympädstön säilyminen viihtyisänä ja ter
veellisenä edellyttää riittävän suurten ja moni
puolisten virkistysalueiden ja niihin verratta
vien alueiden säilyttämistä sekä kaupunkimai
sen asutuksen lomassa että sen ulkopuolella. 
Asutuskeskusten lähiympäristössä oleviin, luon
nontilaisina säilyneisiin alueisiin kohdistuu kui
tenkin usein varsin suuria rakentamispaineita 
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tai muita paineita ympäristön muuttamiseksi. 
Jotta paremmin voitaisiin turvata riitt~vien 
viheralueiden säilyminen ja toteuttammen, 
olisi kunnille annettava paremmat lainsäädän
nölliset mahdollisuudet hankkia omistukseen
sa sellaiset alueet, jotka maankäytön suunnit
telussa on osoitettu virkistys- tai suojelutar
koituksiin. 

Eduskunta on hyväksyessään etuostolain sa
malla hyväksynyt lausuman, jossa se edellyttää, 
että hallitus ryhtyy pikaisiin ja tehokkaisiin toi
menpiteisiin, joilla kuntien mahdollisuuksia 
hankkia maata ulkoilu- ja virkistystarkoituksiin 
parannetaan. Keinoina tämän tarkoitusperän to
teuttamiseksi voidaan ajatella kunnan lunastus
oikeuden kehittämistä, etuosto-oikeuden laajen
tamista ja valtion rahallisen tuen a?ta~i~ta 
kuntien tätä tarkoittaviin maanhankmtmhm. 
Harkittaessa yhtäältä lunastusoikeuden ja toisaal
ta etuosto-oikeuden kehittämistä, hallitus on 
päätynyt viimeksi mainitun kannalle lähinnä 
sen vuoksi, että etuosto-oikeudella ei puututa 
alkuperäisen maanomistajan asemaan. Etuosto
oikeuttahan voidaan käyttää vasta, kun maan
omistaja itse on jo luopunut alueestaan. Hän 
saa tällöin siitä saman hinnan, kuin mistä hän 
ostajan kanssa on sopinut. Tämän vuoksi etu
ostolain soveltamisala voidaan määritellä ny
kyistä väljemmin ilman, että se loukkaa maan
omistajien oikeuksia. 

Kunnan etuosto-oikeuden laajentaminen on 
perusteltua, paitsi yhdyskuntarakenteen ulko
puolella sijaitseviin yleiskaavoissa osoitettuihin 
virkistysalueisiin, myös vastaaviin suojelu
alueisiin. Tämä on tarpeen ennen kaikkea käy
tännöllisistä syistä. Yleiskaavoissa on nimittäin 
varsin yleistä, että suhteellisen laajan virk~s
tysaluevarauksen sisällä tai reunassa on pie
niä suojelualuevarauksia esimerkiksi paikan 
erityisen luonnonkauneuden tai erikoisten luon
nonsuhteiden vuoksi. Olisi epäjohdonmukaista, 
jos kunta ei voisi käyttää etuosto-oikeutta 
myös tällaisten alueiden ollessa kaupanteon 
kohteena. Kaavoituksessa on suojelualueet 
muutoinkin rinnastettu virkistysalueisiin. 

Mainituista syistä lain 1 §:n 1 momentin 2 
kohtaa ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että 
kunta voisi käyttää etuosto-oikeutta valtuuston 
hyväksymässä yleiskaavassa os~~tettujen vir.~~
tys- ja suojelualueiden osalta rupp::'matta spt~, 
liittyvätkö ne yhdyskuntarakentamiseen va1 Sl

jaitsevatko ne varsinaisen yhdyskuntarakenteen 
ulkopuolella. Saman momentin 3 kohtaa ehdo-

tetaan tarkistettavaksi niin, etJtä rakennuskiel
toalueella voimassa oleva etuosto-oikeus ei laa
jenisi nykyisestään. 

Pykälän 3 momentin säännöstä siitä, millai
siin tarkoituksiin etuosto-oikeudella saa maata 
hankkia, ehdotetaan täydennettäväksi niin, että 
etuosto-oikeutta voitaisiin käyttää maan hank
kimiseksi, paitsi yhdyskuntarakentamista varten 
siihen liittyvine virkistysalueineen kuten ny
kyään, virkistys- ja suojelutarkoituksia varten 
muutoinkin. 

Etuostolain 9 § :n 1 momentin mukaan kun
nan on ilmoitettava ostajalle, myyjälle ja asian
omaiselle tuomiokunnan tuomarille tai kiinteis
tötuomarille etuosto-oikeuden käyttämisestä 
kahden kuukauden kuluessa luovutuskirjan 
oikeaksi todistamisesta. Tämä aika on käytän
nössä osoittautunut liian lyhyeksi ja aiheutta
nut hankaluuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan 
aikaa pidennettäväksi kolmeen kuukauteen. 

Pykälän 3 momentin mukaan etuosto-oikeu
den käyttämistä koskeva päätös on annettava 
ostajalle ja myyjälle tiedoksi niin kuin tiedoksi
annosta hallintoasioissa annetun lain ( 232/66) 
8 §:ssä säädetään. Sanotun lainkohdan mukaan 
tiedoksiauto voidaan toimittaa postin välityk
sellä saantitodistusmenettelyä käyttäen tai, mil
loin viranomainen katsoo siihen olevan aihetta, 
haastetiedoksiannolla. Tällä on katsottava tar
koitetun että kaikki haastetiedoksiannan muo
dot ova; käytettävissä. Tästä on kuitenkin käy
tännössä ilmennyt epäselvyyttä. Jotta laista 
kävisi kiistattomasti ilmi, että tiedoksiauto voi
daan toimittaa myös sijaistiedoksiantona tai 
yleistiedoksiannolla virallisessa lehdessä, ehdo
tetaan 9 §:n 3 momentissa oleva viittaus tar
kistettavaksi siten, että siinä viitataan tiedoksi
annosta hallintoasioissa annettuun lakiin ylei
sesti. Mainitun lain mukaan olisi etuosto
oikeutta koskevissa asioissa tällöin ensisijaises
ti sovellettava lain 8 §: ää, mutta tarvittaessa 
voitaisiin noudattaa myös muita lain soveltuvia 
säännöksiä, varsinkin 10 ja 18 §:ää. 

2. Lausunnot 

Esitysluonnoksesta on pyydetty oikeusminis
teriön, Suomen Kaupunkiliiton, Suomen Kun
nallisliiton, Finlands Svenska Kommunförbun
din ja Seutusuunnittelun Keskusliiton sekä kaa
voitus- ja rakennusneuvoston lausunnot. 
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Suomen Kaupunkiliitto ja Seutusuunnittelun 
Keskusliitto puoltavat esitysluonnosta, jossa 
etuosto-oikeus oli liitetty myös seutukaavaliiton 
liittovaltuuston hyväksymään seutukaavaan. 
Seutusuunnittelun Keskusliitto esittää kuiten
kin, että ehdotuksen lisättäisiin säännös, jonka 
mukaan kunta tai useammat kunnat siitä so
vittuaan yhdessä voisivat käyttää etuosto
oikeutta myös toisen kunnan alueella, mikäli 
tämä kunta ei sitä käytä. Oikeusministeriö 
puoltaa etuosto-oikeuden ulottamista yleiskaa
voissa osoitettuihin virkistysalueisiin ja raken
nuslain 135 §: ssä tarkoitettuihin suojelualuei
siin. Suomen Kunnallisliitto taas puoltaa etu
osto-oikeuden ulottamista yleis- ja varauksin 
myös seutukaavoissa osoitettuihin virkistys
alueisiin, mutta ei suojelualueisiin. Finlands 
Svenska Kommunförbund puolestaan puoltaa 
etuosto-oikeutta sekä virkistys- että suojelu
alueisiin yleiskaavojen kohdalla, mutta ei katso 

olevan aihetta ulottaa sitä seutukaavojen vas
taaviin alueisiin ainakaan vahvistamattomien 
seutukaavojen osalta. Kaavoitus- ja rakennus
neuvosto katsoo, ettei ole syytä muuttaa etu
ostolakia ehdotetulla tavalla. 

Eräissä lausunnoissa esitettyjen huomautus
ten johdosta esitysluonnosta on muutettu niin, 
ettei etuosto-oikeutta olisi seutukaavan perus
teella. Lausuntojen johdosta on ehdotukseen 
liitetty myös 9 §:ää koskeva muutos. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
etuostolain 1 ja 9 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan etuostolain ( 608/77) 1 § :n 1 ja 3 momentti 
sekä 9 §:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

1 § 
Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijait

sevan kiinteistön kaupassa, jos kiinteistön 
pinta-alasta enemmän kuin puolet sijaitsee: 

1) alueella, jolla kaupantekohetkellä on vah
vistettu asema- tai rakennuskaava; 

2) alueella, joka kaupantekohetkellä kun
nanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on 
osoitettu pääasiassa asuntoalueen muodostamis
ta tai siihen välittömästi liittyvää yhdyskunta
rakentamista varten taiikka virkistys- tai suoje
lualueeksi; sekä 

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on ra
kennuskiellossa asema- tai rakennuskaavan laa
timista varten taikka alueella, jolle sisäasiain
ministeriö rakennuslain (370/58) 32 §:n no
jalla on määrännyt rakennuskiellon ja jolle 
suunnitellaan pääasiassa asuntoaluetta tai sii
hen välittömästi liittyvää yhdyskuntarakenta
mista. 

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hank
kimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä 
muitakin kuin yhdyskuntarakentamiseen liitty
viä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. 

9 § 
Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto

oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kir
jallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja 
sille tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuo
marille, jonka toimialueella kiinteistö on. Ilmoi
tukset on tehtävä kolmen kuukauden kulues
sa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kun
nan tulee liittää tuomiokunnan tuomarille tai 
kiinteistötuomarille tehtävään ilmoitukseen to
distus siitä, että kunnan päätös etuosto-oikeu
den käyttämisestä on annettu 3 momentin mu
kaisesti tiedoksi ostajalle ja myyjälle. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös on 
annettava ostajalle ja myyjälle tiedoksi niin 
kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa 
laissa ( 23 2/66 ) on säädetty. 

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981 

Tämä laki tulee ·voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Sisäasiainministeri Eino Uusitalo 
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Liite 

Laki 
etuostolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan etuostolain ( 608/77) 1 § :n 1 ja 3 mo
mentti sekä 9 §:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

'oimassa oleva laki 

1 §. 
Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa SlJalt

evan kiinteistön kaupassa, jonka pinta-alasta 
nemmän kuin puolet sijaitsee 

1) alueella, jolla kaupantekohetkellä on vah
·istettu asema- tai rakennuskaava; 

2) alueella, joka kaupantekohetkellä kun
tanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on 
>soitettu pääasiassa asuntoalueen muodostamis
a tai siihen välittömästi liittyvää yhdyskunta
akentamista varten; sekä 

.3) alueella, joka kaupantekohetkellä on ra
:ennuskiellossa 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa 
aajuudessa kaavan laatimista tai muuttamista 
·arten. 

Etuosto-oikeutta 'Voidaan käyttää maan hank
:imiseksi yhdyskuntarakentamista varten. 

9 §. 
Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oi

:euttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kir
lllisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja 
ille tuomiokunnan tuomarille tai ikiinteistötuo
larille, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on. Il-
10itukset on tehtävä kahden kuukauden ku
Jessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. 
:unnan tulee liittää tuomiokunnan tuomarille 
ai kiinteistötuomarille tehtävään ilmoitukseen 
::>distus siitä, että kunnan päätös etuosto-oikeu
.en käyttämisestä on annettu 3 momentin mu
aisesti tiedoksi ostajalle ja myyjälle. 
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Ehdotus 

1 § 
Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa SlJalt

sevan kiinteistön kaupassa, jos kiinteistön pin
ta-alasta enemmän kuin puolet sijaitsee: 

1) alueella, jolla kaupantekohetkellä on vah
vistettu asema- tai rakennuskaava; 

2) alueella, joka kaupantekohetkellä kun
nanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on 
osoitettu pääasiassa asuntoalueen muodostamis
ta tai siihen välittömästi liittyvää yhdyskunta
rakentamista varten taikka virkistys- tai suo
jelualueeksi; sekä 

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on ra
kennuskiellossa asema- tai rakennuskaavan laa
timista varten taikka alueella, jolle sisäasiain
minist'eriö rakennuslain (370/58) 32 §:n no
jalla on määrännyt rakennuskiellon ja jolle 
suunnitellaan pääasiassa asuntoaluetta tai siihen 
välittömästi liittyvää yhdyskuntarakentamista. 

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hank
kimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä 
muitakin kuin yhdyskuntarakentamiseen liitty
viä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. 

9 § 
Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oi

keuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kir
jallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja 
sille tuomiokunnan tuomarille tai Jdinteistötuo
marille, jonka toimialueella kiinteistö on. Il
moitukset on tehtävä kolmen kuukauden ku
luessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. 
Kunnan tulee liittää tuomiokunnan tuomarille 
tai kiinteistötuomarille tehtävään ilmoitukseen 
todistus siitä, että kunnan päätös etuosto-oikeu
den käyttämisestä on annettu 3 momentin mu
kaisesti tiedoksi ostajalle ja myyjälle. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös on 
annettava ostajalle ja myyjälle tiedoksi niin 
kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun 
lain (232/66) 8 §:ssä säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös 01 
annettava ostajalle ja myyjälle tiedoksi nii1 
kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetuss 
laissa (232/66) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


