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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi etuostolain 1 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan etuostolakia muutet
tavaksi niin, että kunnalla olisi etuosto-oikeus 
myös sellaisella alueella, joka yleiskaavassa on 
osoitettu tai jota suunnitellaan pääasiassa 
muuta yhdyskuntarakentamista kuin asunto
alueen muodostamista varten, esimerkiksi teol
lisuusalueeksi. Lain 1 §:ään sisältyvä ristiriita 
- kunnalla on etuosto-oikeus yleiskaavassa 

osoitettuihin virkistys- ja suojelualueisiin, mut
ta se ei voi käyttää etuosto-oikeutta maan 
hankkimiseksi virkistys- ja suojelutarkoituksiin 
- ehdotetaan poistettavaksi lisäämällä pykä
län 3 momenttiin maininta virkistys- ja suoje
lutarkoituksista. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

Etuostolain 1 §:n 1 momentin 2 kohdan 
(638/82), mukaan kunnalla on etuosto-oikeus 
alueella, joka kunnanvaltuuston hyväksymässä 
yleiskaavassa on osoitettu pääasiassa asunto
alueen muodostamista tai siihen välittömästi 
liittyvää yhdyskuntarakentamista varten taikka 
virkistys- tai suojelualueeksi. Säännöksen sa
nontaa "siihen välittömästi liittyvää" on kor
kein hallinto-oikeus eräässä äskettäin annetus
sa päätöksessä (n:o 809/3.3.1988) tulkinnut 
niin, ettei se mahdollista etuosto-oikeuden 
käyttämistä esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, 
jossa kaupassa on myyty pääasiassa yleiskaa
van mukaista teollisuus- ja varastoaluetta. 
Suomen Kaupunkiliitto on esittänyt säännök
sen tarkistamista niin, että kunta voisi käyttää 
etuosto-oikeutta myös tämänkaltaisissa ta
pauksissa. 

Koska ensi sijassa kunnan tehtävänä on 
huolehtia siitä, että erilaisille yrittäjille on tar
jolla kohtuuhintaisia teollisuus- ja varastotont
teja kunnassa, olisi perusteltua, että kunta 
voisi etuostolla hankkia myös sellaista maata, 
joka yleiskaavassa on osoitettu näihin tarkoi
tuksiin. Myös keskustatoimintoja varten on 
usein tärkeää saada kunnan omistukseen tietty 
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maa-alue. Tämän vuoksi ehdotetaan 1 momen
tin 2 kohtaa tarkistettavaksi niin, että sanonta 
''siihen välittömästi liittyvää yhdyskuntaraken
tamista varten" muutetaan muotoon "muuta 
yhdyskuntarakentamista varten". Saman mo
mentin 3 kohtaan ehdotetaan tehtäväksi vas
taava muutos. Etuosto-oikeutta ei edelleen
kään olisi muun muassa maa- ja metsätalous
alueeksi tai loma-asuntoalueeksi kaavoitetulla 
taikka sellaiseksi suunnitellulla alueella. 

Vuonna 1982 tehdyllä etuostolain muutok
sella laajennettiin etuostolain sovellutusalaa 
niin, että kunnalle annettiin etuosto-oikeus 
myös sellaisiin alueisiin, jotka kunnanvaltuus
ton hyväksymässä yleiskaavassa on osoitettu 
virkistys- tai suojelualueeksi (1 §:n 1 momentin 
2 kohta). Tässä yhteydessä jäi kuitenkin ennal
leen 1 §:n 3 momentti, jonka mukaan etuosto
oikeutta voidaan käyttää vain maan hankkimi
seksi yhdyskuntarakentamista varten. Näin ol
len 1 §:ään jäi sisäinen ristiriita 1 ja 3 momen
tin välille. 

Hyväksyessään mainitun lainmuutoksen 
eduskunta edellytti hallituksen seuraavan 1 §:n 
soveltamista käytännössä ja, jos havaitaan py
kälän sisällöstä aiheutuvan epäselvyyttä ja ris-
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tiriitaisuutta, ryhtyvän toimenpiteisiin pykälää 
koskevan korjausesityksen antamiseksi. 

Suomen Kaupunkiliitto on esittänyt maini
tun ristiriidan poistamiseksi 3 momenttia täy
dennettäväksi niin, että etuosto-oikeutta voitai
siin käyttää myös maan hankkimiseksi virkis
tys- ja suojelutarkoituksiin. 

Kaupunkiliiton esittämä lain tarkistus on 
aiheellinen. Kiinteistönkaupoissa myydään har
voin pelkkiä virkistys- ja suojelualueita, koska 
sellaisilla ei juurikaan ole ostajia. Sen sijaan on 
tavallista, että myytyyn kiinteistöön sisältyy 
sekä asuntorakentamiseen että virkistystarkoi
tukseen tarkoitettuja alueita. Tällaisella alueel
la kunnalla on 1 §:n 1 momentin 2 kohdan 
nojalla etuosto-oikeus. Saman pykälän 3 mo
mentista saatetaan kuitenkin johtua sellaiseen 
tulkintaan, ettei kunta saa etuostolla hankkia 
maata virkistystarkoituksiin, jolloin kunta ei 
voisi käyttää etuosto-oikeutta tällaisen kiinteis
tön kaupassa. On myös tilanteita, joissa kaa
voitus ei vielä ole edennyt niin pitkälle, että 

varmuudella tiedettäisiin, mikä osa alueesta 
tulee käytettäväksi yhdyskuntarakentamiseen, 
mikä osa virkistystarkoituksiin. Näistä syistä ja 
laista aiheutuneiden tulkintavaikeuksien välttä
miseksi ehdotetaan 3 momenttia täydennettä
väksi niin, että siinä mainittaisiin myös virkis
tys- ja suojelutarkoitukset. 

Edellä ehdotetut lain muutokset eivät vaiku
ta alkuperäisen maanomistajan asemaan, kos
ka hän on kiinteistökaupassa jo luopunut 
maastaan ja saa kunnalta täsmälleen saman 
hinnan, kuin minkä olisi saanut ostajalta. 

Ehdotuksista on hankittu myös muiden kun
tien keskusjärjestöjen lausunnot. Suomen Kun
nallisliitto ja Finlands svenska kommunför
bund puoltavat ehdotettuja muutoksia. 

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

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
etuostolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä elokuuta 1977 annetun etuostolain 
(608/77) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 

näistä 1 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (638/82), 
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 pääasiasssa asuntoalueen muodosta
mista tai muuta yhdyskuntarakentamista var
ten taikka virkistys- tai suojelualueeksi; sekä 

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on ra
kennuskiellossa asema- tai rakennuskaavan 
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laatimista varten taikka alueella, jolle ympäris
töministeriö rakennuslain 32 §:n nojalla on 
määrännyt rakennuskiellon ja jolle suunnitel
laan pääasiassa asuntoaluetta tai muuta yhdys
kuntarakentamista. 

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan 
hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä 
virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 



1988 vp. - HE n:o 236 3 

Liite 

Laki 
etuostolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä elokuuta 1977 annetun etuostolain 
(608/77) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 

näistä 1 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (638/82), 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

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 muodosta
mista tai siihen välittömästi liittyvää yhdyskun
tarakentamista varten taikka virkistys- tai suo
jelualueeksi; sekä 

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on ra
kennuskiellossa asema- tai rakennuskaavan 
laatimista varten taikka alueella, jolle sisä
asiainministeriö rakennuslain (370158) 32 §:n 
nojalla on määrännyt rakennuskiellon ja jolle 
suunnitellaan pääasiassa asuntoaluetta tai sii
hen välittömästi liittyvää yhdyskuntarakenta
mista. 

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan 
hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten. 

Ehdotus 

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 pääasiasssa asuntoalueen muodosta
mista tai muuta yhdyskuntarakentamista var
ten taikka virkistys- tai suojelualueeksi; sekä 

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on ra
kennuskiellossa asema- tai rakennuskaavan 
laatimista varten taikka alueella, jolle ympäris
töministeriö rakennuslain 32 §:n nojalla on 
määrännyt rakennuskiellon ja jolle suunnitel
laan pääasiassa asuntoaluetta tai muuta yhdys
kuntarakentamista. 

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan 
hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä 
virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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