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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ulotetaan pääkaupunkiseudulle 
säädetyt rakennuslain 53 §:n lunastusperustei
den muutokset koskemaan koko maata. Kunta 
voisi saada luvan lunastaa alueen, joka val
tuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoi
tettu asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen. Alueeseen voisi si
sältyä myös virkistys- ja suojelualuetta. Pykä
lää ehdotetaan myös muutettavaksi niin, että 
kunta voisi siirtää siinä tarkoitetun kaavoitus
päätöksen tekemisen valtuustolta aiemmalle 
kunnan viranomaiselle. 

Lupaviranomaista koskevia säännöksiä eh
dotetaan muutettavaksi niin, että kunta voisi 
panna vireille rakentamiskehotukseen perus
tuvan lunastuksen ilman valtion viranomaisen 
lupaa. Muihin lunastuksiin vaadittaisiin valtio
neuvoston sijasta ympäristöministeriön lupa. 
Rakentamiskehotukseen liittyvää rakentamisai
kaa ehdotetaan lyhennettäväksi neljästä kol
meen vuoteen, mutta toisaalta kehotuksen saisi 
antaa vasta, kun kaava on ollut voimassa kaksi 
vuotta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kuntien maapoliittinen asema on viime ai
koina vaikeutunut. Sijoittaminen raakamaahan 
on selvästi yleistynyt ja maan hinnannousu 
voimakkaasti kiihtynyt. Kaupunkiliiton teettä
män selvityksen mukaan, jossa on mukana 69 
kaupunkia, muiden kuin kaupunkien tekemiä 
raakamaakauppoja tehtiin vuosina 1987-1988 
seuraavasti: 

1987 1988 

Kauppojen lukumäärä (kpl) . 26 149 
Ostettu maata (ha) .......... . 582 1 869 
Maksettu hinta (milj. mk) .. . 50 524 

Yksityisistä raakamaan ostajista suurin ryh
mä oli rakennusliikkeet. Muita merkittäviä os-
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tajaryhmiä olivat kiinteistönvälittäjät, raken
nuttajakonsultit, muut yritykset, yksityishenki
löt ja vuonna 1988 monin paikoin paikallispan
kit. Muiden kuin kaupunkien raakamaasta 
maksama hinta kolminkertaistui vuodesta 1987 
vuoteen 1988. Hintataso ylitti moninkerroin 
kaupunkien maksaman raakamaan hinnan. 

Edellä olevan johdosta kuntien maanhankin
ta on pahasti vaikeutunut. Kunnat eivät ole 
voineet kilpailla yksityisten ostajien kanssa tär
keistä maa-alueista yhtäältä demokraattisen 
päätöksentekokoneiston hitauden vuoksi, toi
saalta sen vuoksi, että kunnat eivät ole voineet 
lähteä hintakilpailuun ylihintoja maksaneiden 
ostajien kanssa. Jos ylihintaisiin kauppoihin ei 
puututa, niistä muodostuu nopeasti uusi käypä 
hintataso. Maan hinnannousu merkitsee myös 
sitä, että kuntien on moninkertaistettava ta
lousarvionsa maanhankintamäärärahat, jotta 
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ne pystyisivät hankkimaan edes saman verran 
maata kuin edellisinä vuosina. 

Edellä olevan perusteella on välttämätöntä 
ryhtyä vahvistamaan kuntien maapoliittista 
asemaa. Keskeinen kysymys on maan hinnan
nousun hillitseminen. Tärkeätä on myös tehos
taa maan lunastamista koskevien säännösten 
toimivuutta, koska kunta voi ainoastaan lunas
tamalla katkaista spekulatiivisten ylihintakaup
pojen maan hintatasoa korottavan vaikutuk
sen. 

Eduskunta on viime vuonna lailla rakennus
lain 53 §:n muuttamisesta (1062/88) väljentä
nyt pääkaupunkiseudun kaupunkien mahdolli
suuksia saada lupa yhdyskuntarakentamiseen 
tarvittavien alueiden lunastamiseen. Toinen la
kivaliokunta on lakiehdotuksesta antamassaan 
mietinnössä kehottanut harkitsemaan, pitäisi
kö ja missä laajuudessa pääkaupunkiseudulle 
kohdistetut toimenpiteet jatkossa ulottaa mui
hinkin kuntiin. 

Maan hinnannousua ja muita maapoliittisia 
ongelmia ei ole vain pääkaupunkiseudulla, 
vaan myös useissa muissa kasvavissa asutus
keskuksissa. Hallituksen politiikkana on pyr
kiä hillitsemään pääkaupunkiseudun kasvua 
muun muassa tukemalla kasvukeskuksia eri 
puolilla maata. Jotta kasvukeskukset voisivat 
ottaa vastaan osan pääkaupunkiseudulle nyt 
suuntautuvasta kasvupaineesta, niillä täytyy ol
la riittävästi maata tarjolla asuntotuotantoa ja 
yritystoimintaa varten. Tämän vuoksi myös 
kasvukeskusten ja muiden maapoliittisten on
gelmien kansra kamppailevien paikkakuntien 
maapoliittisia toimintaedellytyksiä on paran
nettava. 

Laki ei pakota kuntia käyttämään lain suo
mia lunastusmahdollisuuksia. Se, missä laajuu
dessa niitä käytetään, on kunnan vapaassa 
harkinnassa. Tämän vuoksi lunastusperustei
den väljentämistä tarkoittavat lainmuutokset 
voidaan ulottaa koko maahan, vaikka niitä itse 
asiassa tarvitaan vain kasvukeskuksissa ja 
muissa kunnissa, joissa maapoliittinen tilanne 
on vaikea. Tällaisten kuntien ja muiden kun
tien erottelu laissa olisi käytännössä vaikeaa. 
Tilanne myös muuttuu ajan myötä. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että pääkaupun
kiseudulle säädetyt laajemmat lunastusmahdol
lisuudet ulotetaan koko maahan. Rakennuslain 
53 §:ään lisätty uusi 4 momentti muutetaan 
koskemaan kaikkia kaupunkeja. Rakennuslain 
111 §:ään sisältyvää viittausta 53 §:ään ehdote
taan samalla muutettavaksi niin, että muutos 

koskisi myös muita kuntia. Näin ollen kunta 
voisi 53 §:n 1 ja 2 momentin rajoitusten estä
mättä saada luvan lunastaa alueen, joka val
tuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoi
tettu asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen. Käytännössä tär
kein näistä rajoituksista on se, että lunastetta
valla alueella on saanut olla vain alueen arvoon 
nähden vähäisiä rakennuksia, kuten latoja, 
vajoja ja muita vähäarvoisia talousrakennuk
sia. Kun lunastetaan maata asuntorakentami
seen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentami
seen, voisi luoastettavaan alueeseen sisältyä 
osittain myös virkistys- ja suojelualueita. 

Lakiehdotuksessa ehdotetaan myös lunastus
menettelyä yksinkertaistettavaksi. Rakennus
lain mukaan vaaditaan lunastamiseen, kun ky
symys ei ole yleisten alueiden tai tontinosien 
lunastamisesta, valtioneuvoston lupa. Lunas
tusluvista päätetään nykyisin tarpeettoman 
korkealla tasolla. Kun lunastusluvasta aina voi 
valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja 
näin saattaa luvan myöntämisen oikeudelliset 
edellytykset tuomioistuimen tutkittavaksi, ei 
päätöksenteon siirtäminen alaspäin vaaranna 
maanomistajan oikeusturvaa. Käytännössä lu
nastusluvan epääminen on lähes aina perus
tunut oikeudellisiin syihin ja valtioneuvosto on 
hyvin harvoin käyttänyt tarkoituksenmukai
suusharkintaansa tähän tarkoitukseen. 

Hallituksen pyrkimyksenä on yleisestikin vä
hentää valtioneuvostossa käsiteltävien asioiden 
lukumäärää. Tarkoituksena on siirtää yksit
täistapausten ratkaiseminen nykyistä laajem
min ministeriöille, jolloin valtioneuvosto voisi 
paremmin keskittyä keskeisiin linjanvetokysy
myksiin ja yhteiskunnallisesti merkittävien asi
oiden päätöksentekoon. 

Tämän tavoitteen mukaisesti ehdotetaan en
sinnäkin, että rakennuslain 51, 52 a ja 53 tai 
111 §:ään perustuvien lunastuslupien myöntä
minen siirrettäisiin valtioneuvostolta ympäris
töministeriölle. Muutos vähentäisi lunastuslu
pahakemusten käsittelyyn liittyvää byrokratiaa 
ja nopeuttaisi jonkin verran lunastusmenette
lyä. 

Rakentamiskehotukseen perustuvissa lunas
tuksissa ehdotetaan menettelyä yksinkertaistet
tavaksi niin, että kokonaan luovutaan vaati
masta lunastukselle valtion viranomaisen lu
paa. Kun oikeudelliset edellytykset luvan 
myöntämiselle ovat olemassa, kunta voisi ha
kea lunastuksen täytäntöönpanoa suoraan 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
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lunastuksesta annetussa laissa (603/77) sääde
tyssä järjestyksessä. Oikeudellisten edellytysten 
olemassaolo tutkittaisiin ennakkokysymyksenä 
lunastuksen täytäntöönpanoon ryhdyttäessä. 

Maanomistajana on nykyisin rakentamiske
hotuksen saatuaan neljä vuotta aikaa rakentaa 
kaavan edellyttämällä tavalla. Kun kaavan oi
kea-aikaisen toteuttamisen vaatimus on entises
tään korostunut, ehdotetaan määräaikaa ly
hennettäväksi kolmeen vuoteen. Maanomis
tajalla saattaa kuitenkin olla vaikeuksia lyhen
netyn määräajan noudattamisessa silloin, jos 
rakentamiskehotus on annettu välittömästi 
kaavan voimaan tultua. Tämän vuoksi ehdote
taan lisäksi säädettäväksi, ettei rakentamiske
hotusta saa antaa ennen kuin kaava on ollut 
voimassa vähintään kaksi vuotta. 

Lain 52 a, 53 ja 111 §:ään ehdotetaan vielä 
tehtäväksi muutos, joka mahdollistaisi kunnal
le lainkohdissa tarkoitetun lunastusperusteena 
olevan kaavoituspäätöksen siirtämisen valtuus
tolta esimerkiksi kunnanhallitukselle. Päätän
tävalta olisi edelleen valtuustolla, paitsi milloin 
se on itse hyväksymällään johtosäännöllä siir
tänyt sen aiemmalle kunnan elimelle. 

2. Asian valmistelu 

Lakiesitys on valmisteltu virkatyönä ympä
ristöministeriössä. Siinä yhteydessä on kuultu 
kuntien keskusjärjestöjä ja maanomistajia 
edustavia järjestöjä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

51 §. Lunastusluvan myöntäminen pykälän 
tarkoittamissa tapauksissa ehdotetaan siirrettä
väksi valtioneuvostolta ympäristöministeriölle. 

52 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
niin, ettei kaupungin enää tarvitse hakea val
tioneuvostotta lupaa lunastaakseen tontin, jota 
rakentamiskehotuksesta huolimatta ei ole ra
kennettu. Kaupungilla olisi oikeus lunastaa 
tontti siinä järjestyksessä kuin kiinteän omai
suuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetussa laissa on säädetty. Kaupunki voisi 
siten mainitun lain 11 § :n 2 momentin mukai
sesti hakea lunastuksen toimeenpanoa suoraan 
maanmittauskonttorilta. 

Aikaa, jonka kuluessa rakentamiskehotusta 
on noudatettava, ehdotetaan lyhennettäväksi 
neljästä kolmeen vuoteen. Samalla ehdotetaan 
kuitenkin säädettäväksi, että rakentamiskeho
tus saadaan antaa vasta kun kaava on ollut 
voimassa vähintään kaksi vuotta. 

Ulosmitattujen kiinteistöjen luetteloa ei enää 
pidetä, vaan vastaavat merkinnät tehdään kiin
teistörekisteriin. Pykälän viimeiseen moment
tiin ehdotetaan tehtäväksi tästä johtuva tarkis
tus. 

Pykälän eri momenttien keskinäistä järjes
tystä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä joh
donmukaisemmaksi ja eräitä sananmuotoja 
yksinkertaistettaviksi. 

Pykälään ehdotetut muutokset koskisivat 
111 §:n viittaussäännöksen nojalla myös ra
kennuskaava-alueita. 

52 a §. Lunastusluvan myöntäminen ehdote
taan siirrettäväksi valtioneuvostolta ympäristö
ministeriölle. 

Sana "kaupunginvaltuusto" pykälän 2 ja 3 
momenteissa ehdotetaan muutettavaksi sanaksi 
"kaupunki", jolloin kaupunginvaltuusto voisi 
johtosäännöllä siirtää niissä tarkoitetun kaa
voituspäätöksen tekemisen aiemmalle kaupun
gin viranomaiselle. 

53 §. Lunastusluvan myöntäminen ehdote
taan siirrettäväksi valtioneuvostolta ympäristö
ministeriölle. 

Sana "kaupunginvaltuusto" pykälän 1 mo
mentissa ehdotetaan samasta syystä kuin edellä 
52 a §:ssä muutettavaksi sanaksi "kaupunki". 

Pykälän 4 momentista ehdotetaan poistetta
vaksi siinä luetellut kaupunkien nimet, jolloin 
säännös koskisi kaikkia kaupunkeja. Lain 
111 §:n viittaussäännöksen nojalla se koskisi 
myös muita kuin kaupunkikuntia. 

Asuntorakentamiseen liittyvällä yhdyskunta
rakentamisella tarkoitetaan asuntoalueen yh
teyteen rakennettavia työpaikkoja, sen tarvitse
mia palveluja ja muuta senkaltaista rakenta
mista. 

111 §. Pykälässä esiintyvät sanat "kaupun
ginvaltuusto" ja "kunnanvaltuusto" ehdote-
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taan samasta syystä kuin edellä muutettavaksi 
sanoiksi "kaupunki" ja "kunta". 

Pykälän viimeistä virkettä ehdotetaan täy
dennettäväksi viittauksena 53 §:n 4 moment
tiin. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti kun 
eduskunta on sen hyväksynyt ja se on vahvis
tettu. 

3. Säätämisjärjestys 

Antaessaan lausunnon hallituksen esitykses
tä pääkaupunkiseudun asuntorakennusmaan 
hankkimista ja käyttöön saamista edistäväksi 
lainsäädännöksi perustuslakivaliokunta katsoi, 
että pääkaupunkiseutua koskeva laki, joka si
sälsi saman lunastusperusteiden laajennuksen, 
oli käsiteltävä tavallisen lain säätämisestä mää
rätyssä järjestyksessä. Muut ehdotetut muu
tokset eivät vaikuttane lain säätämisjärjestyk
seen. Tämän vuoksi hallitus katsoo, että tämä 
lakiehdotus voidaan käsitellä samassa järjes
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 
(370/58) 51 ja 52§, 52 a §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 53 §:n 1, 3 ja 4 
momentti sekä 111 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 52 §, 52 a §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti 
sekä 53 §:n 3 momentti 5 päivänä elokuuta 1977 annetussa laissa (609177), 53 §:n 4 momentti 9 
päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1 062/88) sekä 111 § muutettuna 29 päivänä heinäkuu
ta 1977 annetulla lailla (604/77) ja mainitulla 5 päivänä elokuuta 1977 annetulla lailla, näin 
kuuluviksi: 

51 § 
Yleiskaava-alueella voi ympäristöministeriö 

myöntää kaupungille luvan lunastaa liikenne
väyläksi tarvittavan maan sekä sellaisen yleisiä 
tarpeita varten varatun alueen, joka on yleis
kaavassa osoitettu kaupungin laitokselle tai 
muihin kaupungin tarpeisiin. 

52§ 
Kaupunki voi sen jälkeen, kun asemakaava 

on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, an
taa rakentamiskehotuksen tontin omistajalle ja 
haltijalle, jos: 

1) tontin sallitusta kerrosalasta ei ole käytet
ty vähintään puolta; tai 

2) tonttia ei sillä olevien rakennusten käyttö
tarkoitus, sijainti, rakentamistapa ja muut sei
kat huomioon ottaen ole rakennettu pääasial
lisesti asemakaavan mukaisesti. 

Rakentamiskehotusta ei kuitenkaan saa an
taa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuin
rakennuksen rakentamiseen tarkoitetun tontin 
omistajalle ja haltijalle, jos tontilla on käytös
sä oleva asuinrakennus. Rakentamiskehotusta 
ei myöskään saa antaa 42 §:n 2 momentin 3, 4 
tai 5 kohdassa taikka 43 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun rakennuskiellon voimassa ollessa. 
Jos tontille sen jälkeen kun rakentamiskehotus 
on annettu tulee voimaan tällainen rakennus
kielto, raukeaa kehotus. 

Kaupungin on pidettävä antamistaan raken
tamiskehotuksista julkista luetteloa. Jos tontti 
rakentamiskehotuksen luetteloon merkitsemi
sen jälkeen on siirtynyt uudelle omistajalle tai 
haltijalle, koskee kehotus myös tätä. 

Jollei tonttia ole rakennettu 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla kolmen vuoden kuluessa 
siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asian
omaiselle tiedoksi, kaupungilla on oikeus il
man erityistä lupaa lunastaa tontti. Lunastuk-

- sen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa 

rakentamiseen varatun määräajan päättymises
tä. 

Päätöksestä, jolla rakentamiskehotus on an
nettu, saa tontin omistaja tai haltija valittaa 
lääninoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Lääninoikeuden päätöksestä 
saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Jollei päätöstä valituksen johdosta kumota, 
luetaan 4 momentissa rakentamiselle varattu 
määräaika siitä, kun rakentamiskehotus on 
annettu asianomaiselle tiedoksi. 

Rakentamiskehotuksen antamisesta, peruut
tamisesta ja raukeamisesta sekä siitä, että vel
voite on täytetty, on kaupunginhallituksen vii
pymättä lähetettävä alioikeuden kansliaan il
moitus merkinnän tekemiseksi kiinnitysrekiste
riin. 

52 a § 
Ympäristöministeriö voi myöntää kaupungil

le luvan lunastaa asemakaava-alueella: 

Alueella, jolle kaupunki on päättänyt laadit
tavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa 
on päätetty muuttaa, ympäristöministeriö voi 
myöntää kaupungille luvan lunastaa alueen, 
jolla sekava kiinteistöjaotus olennaisesti vai
keuttaa kaupungin kehittämisen kannalta tar
peellisen asemakaavan tai sen muutoksen laati
mista. 

Vastaavasti on 1 momentin 1 kohdan sään
nöstä sovellettava alueeseen, jolle kaupunki on 
päättänyt laadittavaksi asemakaavan, milloin 
aluetta on pidettävä sanotussa lainkohdassa 
tarkoitettuihin alueisiin verrattavana. 

53§ 
Asemakaava- ja yleiskaava-alueella sekä sel

laisella alueella, jonka kaupunki on päättänyt 
kaavoitettavaksi, ympäristöministeriö voi 



6 1989 vp. - HE n:o 103 

myöntää kaupungille luvan lunastaa rakenta
mauoman alueen, milloin kaupungissa ei ole 
riittävästi ja kohtuullisilla ehdoilla käytettävis
sä rakennusmaata taikka milloin lunastamista 
on muusta syystä pidettävä tarpeellisena ylei
sen asuntotuotannon tai kaupungin muun 
suunnitelmanmukaisen rakentamisen edistä
mistä varten. Näin lunastetusta maasta yksi
tyistä rakennustoimintaa varten muodostetut 
tontit on luovutettava asemakaavassa määrät
tyyn tarkoitukseen kohtuullisessa ajassa. 

Ympäristöministeriö voi muissakin tapauk
sissa, kun yleinen tarve vaatii, myöntää kau
pungille luvan pakkolunastuksen käyttämiseen 
sen alueella olevan kiinteän omaisuuden hank
kimiseksi tai sen käyttöoikeuden rajoittamisek
si. 

Sen estämättä mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, ympäristöministeriö voi myöntää 
kaupungille luvan lunastaa alueen, joka kau
punginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa 
on osoitettu asuntorakentamiseen tai siihen 
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen. Alueeseen 
voi sisältyä myös virkistys- ja suojelualueita. 

111 § 
Mitä 50 §:ssä sekä 52 a §:ssä on säädetty 

lunastamisesta asemakaava-alueella sekä sellai
sella alueella, jolle kaupunki on päättänyt laa
dittavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa 
on päätetty muuttaa, on vastaavasti voimassa 
rakennuskaava-alueella sekä sellaisella alueella, 
jolle kunta on päättänyt laatia rakennuskaavan 

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989 

tai jonka rakennuskaavaa on päätetty muut
taa. Mitä 52 §:ssä on säädetty, on niin ikään 
vastaavasti voimassa rakennuskaava-alueella, 
milloin rakennuskaavassa rakennuspaikaksi 
tarkoitetulle tilalle tai muulle alueelle, jota 
saadaan käyttää rakentamiseen, rakennetta
vaksi sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty 
vähintään puolta tai jota sanotun pykälän 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ei 
ole pidettävä pääasiallisesti rakennuskaavan 
mukaisesti rakennettuna. Mitä 53 §:n 1 ja 2 
momentissa on säädetty lunastamisesta asema
kaava-alueella sekä sellaisella alueella, jonka 
kaupunki on päättänyt kaavoitettavaksi, on 
vastaavasti voimassa rakennuskaava-alueella 
sekä sellaisella alueella, jonka kunta on päättä
nyt kaavoitettavaksi. Samoin on kunnasta voi
massa, mitä 53 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 
59 §:n 1 momentissa on säädetty kaupungista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa 
tämän lain voimaan tullessa vireillä olevissa 
lunastusta koskevissa asioissa noudatetaan ai
kaisemmin voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annetun 
rakentamiskehotuksen perusteella kaupungilla 
on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa tontti, 
kun neljä vuotta on kulunut siitä, kun kehotus 
on annettu asianomaiselle tiedoksi. Lunastuk
sen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa 
rakentamiseen varatun määräajan päättymises
tä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 
(370/58) 51 ja 52 §, 52 a §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 53 §:n 1, 3 ja 4 
momentti sekä 111 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 52 §, 52 a §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti 
sekä 53 §:n 3 momentti 5 päivänä elokuuta 1977 annetussa laissa (609/77), 53 §:n 4 momentti 9 
päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1062/88) sekä 111 § muutettuna 29 päivänä heinäkuu
ta 1977 annetulla lailla (604/77) ja mainitulla 5 päivänä elokuuta 1977 annetulla lailla, näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

51 § 
Yleiskaava-alueella voi valtioneuvosto 

myöntää kaupungille luvan lunastaa liikenne
väyläksi tarvittavan maan sekä sellaisen yleisiä 
tarpeita varten varatun alueen, joka on yleis
kaavassa osoitettu kaupungin laitokselle tai 
muihin kaupungin tarpeisiin. 

52§ 
Valtioneuvosto voi myöntää kaupungille lu

van lunastaa asemakaava-alueella: 
1) rakennustontin, jonka sallitusta kerros

alasta ei ole käytetty vähintään puolta; sekä 
2) rakennustontin, jota tontilla olevien ra

kennusten käyttötarkoitus, sijainti, rakenta
mistapa ja muut seikat huomioon ottaen ei ole 
pidettävä pääasiallisesti asemakaavan mukai
sesti rakennettuna, milloin tontin saamista ase
makaavassa osoitettuun tarkoitukseen on kau
pungin kehittämisen kannalta pidettävä tärke
änä. 

Edellytyksenä luvan antamiselle on, ettei 
tonttia ole neljän vuoden kuluessa rakentamis
kehotuksen antamisesta tontin omistajalle ja 
haltijalle rakennettu 1 momentin 1 kohdassa, 
tai milloin rakentamiskehotus perustuu saman 
momentin 2 kohtaan, siinä tarkoitetulla taval
la. Lupaa lunastamiseen on haettava vuoden 
kuluessa mainitun määräajan päättymisestä. 

Rakentamiskehotusta ei saa antaa 42 §:n 2 
momentin, 3, 4 tai 5 kohdassa eikä myöskään 
43 §:n 1 momentissa tarkoitetun rakennuskiel
lon voimassa ollessa. Edellä 1 momentin 1 

Ehdotus 

51 § 
Yleiskaava-alueella voi ympäristöministeriö 

myöntää kaupungille luvan lunastaa liikenne
väyläksi tarvittavan maan sekä sellaisen yleisiä 
tarpeita varten varatun alueen, joka on yleis
kaavassa osoitettu kaupungin laitokselle tai 
muihin kaupungin tarpeisiin. 

52§ 
Kaupunki voi sen jälkeen, kun asemakaava 

on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, an
taa rakentamiskehotuksen tontin omistajalle ja 
haltijalle, jos: 

1) tontin sallitusta kerrosalasta ei ole käytet
ty vähintään puolta; tai 

2) tonttia ei sillä olevien rakennusten käyttö
tarkoitus, sijainti, rakentamistapaja muut sei
kat huomioon ottaen ole rakennettu pääasial
lisesti asemakaavan mukaisesti. 

Rakentamiskehotusta ei kuitenkaan saa an
taa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuin
rakennuksen rakentamiseen tarkoitetun tontin 
omistajalle ja haltijalle, jos tontilla on käytös
sä oleva asuinrakennus. Rakentamiskehotusta 
ei myöskään saa antaa 42 §:n 2 momentin 3, 4 
tai 5 kohdassa taikka 43 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun rakennuskiellon voimassa ollessa. 
Jos tontille sen jälkeen kun rakentamiskehotus 
on annettu tulee voimaan tällainen rakennus
kielto, raukeaa kehotus. 

Kaupungin on pidettävä antamistaan raken
tamiskehotuksista julkista luetteloa. Jos tontti 
rakentamiskehotuksen luetteloon merkitsemi-
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kohdassa tarkoitettua rakentamiskehotusta ei 
myöskään saa antaa asemakaavassa omakoti
rakennusten ja muiden enintään kahden per
heen talojen rakentamiseen osoitetun tontin 
omistajalle ja haltijalle, milloin tontilla on 
käytössä oleva asuinrakennus. Tämän momen
tin säännösten vastaisesti annettu rakentamis
kehotus on tehoton. 

Jos tontille sen jälkeen kun rakentamiskeho
tus on annettu on tullut voimaan 3 momentissa 
tarkoitettu rakennuskielto, raukeaa kehotus. 

Päätöksestä, jolla rakentamiskehotus on an
nettu, saa tontin omistaja tai haltija valittaa 
lääninoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Lääninoikeuden päätöksestä 
saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Jollei päätöstä valituksen johdosta kumota, 
luetaan 2 momentissa rakentamiselle asetettu 
määräaika rakentamiskehotuksen antamisesta. 

Kaupungin on pidettävä antamistaan raken
tamiskehotuksista julkista luetteloa. 

Milloin tontti kehotuksen luetteloon merkit
semisen jälkeen on siirtynyt uudelle omistajalle 
tai haltijalle, koskee annettu kehotus myös 
tätä. 

Rakentamiskehotuksen antamisesta, peruut
tamisesta ja raukeamisesta sekä siitä, että vel
voite on täytetty, on kaupunginhallituksen vii
pymättä lähetettävä kiinteistötuomarille tai 
kihlakunnantuomarille ilmoitus merkinnän te
tekemiseksi ulosmitattujen kiinteistöjen luet-. 
teloon. 

52 a § 
Valtioneuvosto voi myöntää kaupungille lu

van lunastaa asemakaava-alueella: 

Alueella, jolle kaupunginvaltuusto on päät
tänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka ase
makaavaa on päätetty muuttaa, valtioneuvosto 
voi myöntää kaupungille luvan lunastaa 
alueen, jolla sekava kiinteistöjaotus olennaises
ti vaikeuttaa kaupungin kehittämisen kannalta 
tarpeellisen asemakaavan tai sen muutoksen 
laatimista. 

Vastaavasti on 1 momentin 1 kohdan sään
nöstä sovellettava alueeseen, jolle kaupungin
valtuusto on päättänyt laadittavaksi asemakaa
van, milloin aluetta on pidettävä sanotussa 
lainkohdassa tarkoitettuihin alueisiin verratta
vana. 

Ehdotus 

sen jälkeen on siirtynyt uudelle omistajalle tai 
haltijalle, koskee kehotus myös tätä. 

Jollei tonttia ole rakennettu 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla kolmen vuoden kuluessa 
siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asian
omaiselle tiedoksi, kaupungilla on oikeus il
man erityistä lupaa lunastaa tontti. Lunastuk
sen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa 
rakentamiseen varatun määräajan päättymises
tä. 

Päätöksestä, jolla rakentamiskehotus on an
nettu, saa tontin omistaja tai haltija valittaa 
lääninoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Lääninoikeuden päätöksestä 
saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Jollei päätöstä valituksen johdosta kumota, 
luetaan 4 momentissa rakentamiselle varattu 
määräaika siitä, kun rakentamiskehotus on 
annettu asianomaiselle tiedoksi. 

Rakentamiskehotuksen antamisesta, peruut
tamisesta ja raukeamisesta sekä siitä, että vel
voite on täytetty, on kaupunginhallituksen vii
pymättä lähetettävä alioikeuden kansliaan il
moitus merkinnän tekemiseksi kiinnitysrekiste
riin. 

52 a § 
Ympäristöministeriö voi myöntää kaupungil

le luvan lunastaa asemakaava-alueella: 

Alueella, jolle kaupunki on päättänyt laadit
tavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa 
on päätetty muuttaa, ympäristöministeriö voi 
myöntää kaupungille luvan lunastaa alueen, 
jolla sekava kiinteistöjaotus olennaisesti vai
keuttaa kaupungin kehittämisen kannalta tar
peellisen asemakaavan tai sen muutoksen laati
mista. 

Vastaavasti on 1 momentin 1 kohdan sään
nöstä sovellettava alueeseen, jolle kaupunki on 
päättänyt laadittavaksi asemakaavan, milloin 
aluetta on pidettävä sanotussa lainkohdassa 
tarkoitettuihin alueisiin verrattavana. 
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53§ 
Asemakaava- ja yleiskaava-alueella sekä sel

laisella alueella, jonka kaupunginvaltuusto on 
päättänyt kaavoitettavaksi, valtioneuvosto voi 
myöntää kaupungille luvan lunastaa rakenta
mauoman alueen, milloin kaupungissa ei ole 
riittävästi ja kohtuullisilla ehdoilla käytettävis
sä rakennusmaata taikka milloin lunastamista 
on muusta syystä pidettävä tarpeellisena ylei
sen asuntotuotannon tai kaupungin muun 
suunnitelmanmukaisen rakentamisen edistä
mistä varten. Näin lunastetusta maasta yksi
tyistä rakennustoimintaa varten muodostetut 
tontit on luovutettava asemakaavassa määrät
tyyn tarkoitukseen kohtuullisessa ajassa. 

Valtioneuvosto voi muissakin tapauksissa, 
kun yleinen tarve vaatii, myöntää kaupungille 
luvan pakkolunastuksen käyttämiseen sen alu
eella olevan kiinteän omaisuuden hankkimisek
si tai sen käyttöoikeuden rajoittamiseksi. 

Sen estämättä mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, valtioneuvosto voi myöntää Helsin
gin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupun
gille luvan lunastaa alueen, joka kaupunginval
tuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoi
tettu asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen. Alueeseen voi sisäl
tyä myös virkistys- ja suojelualuetta. 

11i § 
Mitä 50 §:ssä sekä 52 a §:ssä on säädetty 

lunastamisesta asemakaava-alueella sekä sellai
sella alueella, jolle kaupunginvaltuusto on 
päättänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka 
asemakaavaa on päätetty muuttaa, on vastaa
vasti voimassa rakennuskaava-alueella sekä sel
laisella alueella, jolle kunnanvaltuusto on päät
tänyt laatia rakennuskaavan tai jonka raken
nuskaavaa on päätetty muuttaa. Mitä 52 §:ssä 
on säädetty, on niin ikään vastaavasti voimassa 
rakennuskaava-alueella, milloin rakennuskaa
vassa rakennuspaikaksi tarkoitetulle tilalle tai 
muulle alueelle, jota saadaan käyttää rakenta
miseen, rakennettavaksi sallitusta kerrosalasta 
ei ole käytetty vähintään puolta tai jota sano
tun pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoite
tulla tavalla ei ole pidettävä pääasiallisesti ra
kennuskaavan mukaisesti rakennettuna. Mitä 
53 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty lunasta
misesta asemakaava-alueella sekä sellaisella 

2 390808R 

Ehdotus 

53 § 
Asemakaava- ja yleiskaava-alueella sekä sel

laisella alueella, jonka kaupunki on päättänyt 
kaavoitettavaksi, ympäristöministeriö voi 
myöntää kaupungille luvan lunastaa rakenta
maUoman alueen, milloin kaupungissa ei ole 
riittävästi ja kohtuullisilla ehdoilla käytettävis
sä rakennusmaata taikka milloin lunastamista 
on muusta syystä pidettävä tarpeellisena ylei
sen asuntotuotannon tai kaupungin muun 
suunnitelmanmukaisen rakentamisen edistä
mistä varten. Näin lunastetusta maasta yksi
tyistä rakennustoimintaa varten muodostetut 
tontit on luovutettava asemakaavassa määrät
tyyn tarkoitukseen kohtuullisessa ajassa. 

Ympäristöministeriö voi muissakin tapauk
sissa, kun yleinen tarve vaatii, myöntää kau
pungille luvan pakkolunastuksen käyttämiseen 
sen alueella olevan kiinteän omaisuuden hank
kimiseksi tai sen käyttöoikeuden rajoittamisek
si. 

Sen estämättä mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, ympäristöministeriö voi myöntää 
kaupungille luvan lunastaa alueen, joka kau
punginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa 
on osoitettu asuntorakentamiseen tai siihen 
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen. Alueeseen 
voi sisältyä myös virkistys- ja suojelualuetta. 

111 § 
Mitä 50 §:ssä sekä 52 a §:ssä on säädetty 

lunastamisesta asemakaava-alueella sekä sellai
sella alueella, jolle kaupunki on päättänyt laa
dittavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa 
on päätetty muuttaa, on vastaavasti voimassa 
rakennuskaava-alueella sekä sellaisella alueella, 
jolle kunta on päättänyt laatia rakennuskaavan 
tai jonka rakennuskaavaa on päätetty muut
taa. Mitä 52 §:ssä on säädetty, on niin ikään 
vastaavasti voimassa rakennuskaava-alueella, 
milloin rakennuskaavassa rakennuspaikaksi 
tarkoitetulle tilalle tai muulle alueelle, jota 
saadaan käyttää rakentamiseen, rakennetta
vaksi sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty 
vähintään puolta tai jota sanotun pykälän 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ei 
ole pidettävä pääasiallisesti rakennuskaavan 
mukaisesti rakennettuna. Mitä 53 §:n 1 ja 2 
momentissa on säädetty lunastamisesta asema
kaava-alueella sekä sellaisella alueella, jonka 
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alueella, jonka kaupunginvaltuusto on päättä
nyt kaavoitettavaksi, on vastaavasti voimassa 
rakennuskaava-alueella sekä sellaisella alueella, 
jonka kunnanvaltuusto on päättänyt kaavoitet
tavaksi. Samoin on [maalais]kunnasta voimas
sa, mitä 53 §:n 3 momentissa ja 59 §:n 1 
momentissa on säädetty kaupungista. 

Ehdotus 

kaupunki on päättänyt kaavoitettavaksi, on 
vastaavasti voimassa rakennuskaava-alueella 
sekä sellaisella alueella, jonka kunta on päättä
nyt kaavoitettavaksi. Samoin on kunnasta voi
massa, mitä 53 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 
59 §:n 1 momentissa on säädetty kaupungista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa 
tämän lain voimaan tullessa vireillä olevissa 
lunastusta koskevissa asioissa noudatetaan ai
kaisemmin voimassa olleita säänn()ksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annetun 
rakentamiskehotuksen perusteella kaupungilla 
on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa tontti, 
kun neljä vuotta on kulunut siitä, kun kehotus 
on annettu asianomaiselle tiedoksi. Lunastuk
sen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa 
rakentamiseen varatun määräajan päättymises
tä. 


