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Tiivistelmä 

Perehdyn tutkielmassa kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän Suomessa mahdollistavaan säädösuudis-
tukseen, josta on annettu hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2018 ja jonka on määrä tulla voi-
maan elokuussa 2018. Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa merkittävää muu-
tosta kiinteistöjen ulottuvuuden hahmottamisessa suomalaisessa kiinteistöoikeudessa. Ennen kolmi-
ulotteisten kiinteistöjen muodostamista mahdollistavia säädösmuutoksia kiinteistöt voidaan hahmottaa 
Suomessa vain kahdessa ulottuvuudessa (2D) horisontaalisesti. Uudistuksen myötä kiinteistöt voidaan 
hahmottaa myös kolmiulotteisina (3D) vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Tarkastelen 3D-kiinteistöä 
suhteessa perusoikeusjärjestelmään, kiinteistönmuodostamislakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. 

Tutkimusmetodi on oikeusvertaileva ja myös oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Vertailun kohteena 
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kän yhteisen historian ansiosta. Lainopillinen metodi nousee esiin tarkasteltaessa Suomen nykylain-
säädäntöä kiinteistönmuodostuksen osalta ja säädösuudistuksen siihen tuomia muutoksia. 

Suomessa käytössä oleva 2D-kiinteistöjärjestelmä on luonut tarpeen ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
toimintamalleja hahmottaa kiinteistöjä nykytilanteessa. Toimintamallit on alkujaan kehitetty vastaa-
maan muihin tarpeisiin kuin kolmiulotteisen kiinteistön hahmottamiseen. Tästä syystä niiden käyttöön 
liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voidaan ratkaista ottamalla käyttöön 3D-kiinteistöjärjestelmä. 

 

Avainsanat: 3D-kiinteistö, kiinteistönmuodostamislaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, asemakaava, 
tonttijako, oikeusvertailu 

 

Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön:_X_ 

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi:_X_ 

Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi:_X_ 

(vain Lappia koskevat)  

 

 



  i 

 

SISÄLLYS 

 

LÄHTEET  II     

LYHENTEET III 

 

 

1. Johdanto  ................................................................................................................................. 1 
1.1 Kiinteistön määritelmä Suomessa nykyisin – kaksiulotteinen kiinteistö  ................ 2 

1.2 Kolmiulotteinen kiinteistöjärjestelmä  ..................................................................... 4 

1.3 Kiinteistönmuodostus ja maankäyttö perusoikeusjärjestelmän kannalta ................. 5 

1.3.1 Säädösmuutosten vaikutus omaisuudensuojaan  ................................................... 6 
1.3.2 Säädösmuutosten vaikutus oikeusturvaan ............................................................. 7 

1.3.3 Ympäristöperusoikeussäännös  ............................................................................. 8 

2. Suomen nykyinen kiinteistöjärjestelmä  ................................................................................. 9 

2.1 Kiinteistöjen hahmottaminen kolmiulotteisina nykyjärjestelmän puitteissa ............ 9 
2.1.1 Hallinnanjakosopimus  ........................................................................................ 10 

2.1.2 Maanvuokrasopimus ............................................................................................ 11 

2.1.3 Rasitteet  .............................................................................................................. 12 

     2.1.4 Yhteenveto nykytoimintamallien käytöstä  ......................................................... 13 
2.2 Kohti kolmiulotteista kiinteistöjärjestelmää  .......................................................... 14 

2.3 Tarve uudistuksille ja valittu toteuttamistapa  ........................................................ 15 

2.4. Keskeisten ehdotusten merkittäviä vaikutuksia uudistuksen myötä lyhyesti  ....... 16 

3. Ruotsin kiinteistöjärjestelmä ................................................................................................ 18 

       3.1 Kiinteistön käsite Ruotsissa  .................................................................................. 18 
       3.2 Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän kehittyminen Ruotsissa............................ 21 

             3.2.1 Tredimensionell fastighetsindelning – SOU 1996:87  ....................................... 21 

     3.2.2  Regeringens proposition 2002/03:116  .............................................................. 23 

3.2.2.1 Rasitejärjestelmän uudistaminen – nya servitut ............................................... 24 
3.2.2.2 Uusi käyttöoikeus – ny form av nyttjanderätt  ................................................. 25 

3.2.2.3 Oikeus yhteisomistuksessa olevan kiinteistön osaan – rätt till utrymme inom 
samägd fastighet ........................................................................................................... 25 

3.3 Lopputuloksena uusi 3D-kiinteistönmuodostamisvaihtoehto  ............................... 25 

3.4. Kiinteistönmuodostamiselle asetettavat edellytykset ............................................ 26 
3.4.1 Tarkemmin kiinteistön tarkoituksenmukaisuudesta – yhteys kaavaan ............... 28 



  ii 

 

3.4.2 Kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevat tarkoituksenmukaisuusvaatimukset  ........ 30 

3.4.3 Erityiset edellytykset 3D-kiinteistöjen osalta ...................................................... 32 

3.4.4 Kiinteistöä ei rakennetakaan tai se ei vastaa alkuperäistä tarkoitusta ................. 35 

3.4.5 Kiinteistöjen rajojen määrittelyn problematiikasta  ............................................. 38 
3.5 Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen nykytila Ruotsissa ............................... 40 

3.5.1 Kolmiulotteisuus edelleen vain suurimpien kaupunkien ilmiönä ....................... 41 

4. Maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset kolmiulotteisen kiinteistön muodostamiselle .... 43   

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain sisällöstä – joustava sääntelymalli  .......................... 43 
4.2 Asemakaava 3D-kiinteistönmuodostuksen edellytyksenä...................................... 44 

4.2.1 Asemakaavan sisällöstä ....................................................................................... 46 

4.2.2. Asemakaava – asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset ........... 47 

4.3 Tonttijako kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen edellytyksenä  ..................... 49 
4.3.1 Tonttijaon oikeusvaikutuksista poikkeaminen 3D-kiinteistön vuoksi ................ 52 

4.3.2 Tonttijaon laatiminen erillisenä asemakaava-aluella ........................................... 55 

4.3.3 Rakennuslupamenettelystä  ................................................................................. 56 

4.3.3.1 Asemakaavan mukaisuus .................................................................................. 57 
4.3.3.2 Pääsytie rakennuspaikalle luvan edellytyksenä ................................................ 57 

4.3.3.3 Rasitteita koskevia uusia säännöksiä ................................................................ 59 

4.4. Kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevat lunastussäännökset ..................................... 60 

4.4.1 Kolmiulotteisen kiinteistön lunastuksesta takaisin Ruotsissa – lex specialis ...... 61 

4.4.2 Keinot Suomessa rakentamattoman kiinteistön osalta  ....................................... 62 
4.4.3 Rakentamiskehotus ja siihen perustuva lunastus ................................................. 63 

5. Uudistuksen vaikutusten arviointia  ..................................................................................... 65 

5.1 Uudistuksen vaikutus kohteisiin, jotka tällä hetkellä toteutetaan muulla tavalla  .. 66 

5.2 Vaikutukset uusien rasitejärjestelyjen myötä ......................................................... 67 
5.3 Kiinteistöjen arvon nousu  ...................................................................................... 69 

5.4 Vaikutus rakentamishankkeisiin ja 3D-kiinteistöjen käyttöön vakuutena ............. 70 

6. Loppupäätelmät .................................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 



  iii 

 

KÄYTETYT LÄHTEET 

 

Kirjallisuus: 

 

Abramovitch, Yehuda: McGIll Law Journal 8/1962. 

Hallberg, Pekka: Teoksessa Pekka Hallberg – Auvo Haapanala – Ritva Koljonen – Hannu 
Ranta – Jukka Reinikainen. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki 2015. 

Hollo, Erkki: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. Helsinki 2009. 

Hokkanen, Jani: 3D-kiinteistöjärjestelmän tarpeesta. Espoo 2004. 

Hovila, Ilari: Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot. Rovaniemi 2013. 

Husa, Jaakko: Oikeusvertailu. Helsinki 2013. 

Jokela, Marjut – Kartio, Leena – Ojanen, Ilmari: Maakaari. Helsinki 2010. 

Julstad, Barbro: Fastighetsindelning och markanvändning. Stockholm 2011. 

Jääskeläinen, Lauri – Syrjänen, Olavi: Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen: käytännön 
käsikirja, 3. uudistettu painos. Hämeenlinna 2010. 

Kangas, Urpo: Teoksessa Aulis Aarnio – Urpo Kangas: Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoi-
keus. Helsinki 2016. 

Kotomaa, Laura: Aloittelijan kaavoitusopas. Turku 2013.  

Lantmäteriet 2017-04-01. Handbok FBL. Fastighetsbildningslagen och lagen om införande av 
FBL (FBLP) – lyh. LM Handbok FBL 2017.  

Markkula, Markku: Maankäyttö 1/2017. 

Maanmittauslaitos 2015. Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen ja rekisteröinnin määritte-
lyprojektin (3DIESEL/mä) loppuraportti. 

Majamaa, Vesa: Teoksessa Ari Ekroos – Vesa Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. Kol-
mas uudistettu laitos. Helsinki 2015.  

Mattila, Heikki E. S.: Oikeustiede Suomessa 1900–2000 (toim. Kangas, Urpo). Helsinki 1998. 

Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. Helsinki 2017. 

Määttä, Tapio – Soininen, Niko: Ympäristöoikeudellisen ratkaisun teorian rakenneosat ja 
ominaispiirteet. Artikkeli Lakimies-lehden numerossa 7–8/2016. Suomalaisen lakimiesyhdis-
tyksen julkaisuja. Helsinki 2016.   

 

 

 



  iv 

 

Niemi, Matti:  

- Maakaaren järjestelmä. I, Kiinteistön kauppa ja muut luovutukset. Helsinki 
2016. 

- Maakaaren järjestelmä. II, Kirjaaminen ja lainhuudatus. Helsinki 2012. 

 

Paulsson, Jenny: Land Use Policy. Volume 33, July 2013. Pages 195–203.  

Paulsson, Jenny: 3D Property Rights – An Analysis of Key Factors Based on International 
Experience. Stockholm 2007.  

Ranta, Hannu: Lupamenettely ja lupaharkinta. Teoksessa Pekka Hallberg – Auvo Haapanala – 
Ritva Koljonen – Hannu Ranta – Jukka Reinikainen. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki 
2015. 

Saarnilehto, Ari: Vuokraoikeus. Helsinki 2006. 

Sjödin, Eije – Wiström, Peter: Tredimensionell fastighetsindelning. Uppföljning av de första 
årens tillämpning samt förslag till lagändringar. LMV-rapport 2007:15. 

Tammi-Salminen, Eva: Esineoikeus. Teoksessa Oikeusjärjestys I. Rovaniemi 2012. 

Tolonen, Hannu: Oikeuslähdeoppi. Helsinki 2003. 

Ungern, Henrik: Maankäyttö 4/2007.  

Victorin, Anders: Tredimensionell fastighetsbildning. Svensk Juristtidning 2004. 

Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoittaminen. Teoksessa Pekka Hallberg – Heikki 
Karapuu – Tuomas Ojanen – Martin Scheinin – Kaarlo Tuori – Veli-Pekka Viljanen: Perusoi-
keudet, 2. uudistettu painos. Helsinki 2011. 

Vihervuori, Pekka: Teoksessa Kari Kuusiniemi – Ari Ekroos – Anne Kumpula – Pekka Vi-
hervuori: Ympäristöoikeus. Helsinki 2013. 

Vihervuori, Pekka: Teoksessa Ari Ekroos – Anne Kumpula – Kari Kuusiniemi – Pekka Vi-
hervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. Helsinki 2012. 

Vihervuori, Pekka: Oikeus ympäristöön. Teoksessa Pekka Hallberg – Heikki Karapuu – 
Tuomas Ojanen – Martin Scheinin – Kaarlo Tuori – Veli-Pekka Viljanen: Perusoikeudet, 2. 
uudistettu painos. Helsinki 2011. 

Vitikainen, Pekka: Kiinteistöjärjestelmä ja perusrekisterit. Aalto-yliopisto. Helsinki 2013.
   

Virallislähteet:  

 Hallituksen esitys 205/2017 vp 

 Hallituksen esitys 148/2015 vp 

 Hallituksen esitys 101/1998 vp 

 



  v 

 

Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 6.3.2018, Kiinteistöliitto 
ry 

Maa- ja metsätalousministeriön lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 
9.3.2018. 

Maa- ja metsätalousvaliokunta 20.2.2018 Asiantuntijalausunto, Helsingin kau-
punki 

 Regeringens proposition: 2002/03:116 

 Statens offentlig utredning 1996:87 

Työryhmämuistio mmm 2008:1: Kolmiulotteinen (3D) kiinteistöjärjestelmä – 
tarpeet ja kehittämisehdotukset 

Ympäristövaliokunnan mietintö 6/1998 vp  

 

Internetlähteet:  

Suomen Kuntaliitto: Sopimus Kampin keskuksen yhteisjärjestelystä. 
www.kunnat.net. [Asiantuntijapalvelut > Yhdyskunnat ja maankäyttö > Verkko-
oppaat > Maapolitiikan opas > Asiakirjoja. (Viitattu 10.4.2018.) 

Sopimus Kampin keskuksen yhteisjärjestelyistä vuodelta 2005. Saatavissa: 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sopimus%20Kampin%20
keskuksen%20yhteisj%C3%A4rjestelyist%C3%A4.pdf. (Viitattu 11.4.2018) 

AATSTO HPP Blogi 22/3/2017. Saatavilla: 
https://www.hpp.fi/2017/03/22/kolmiulotteiset-kiinteistot-uusia-ulottuvuuksia-
rakennushankkeisiin/. (Viitattu 12.4.2018) 

Fastighetsregistret. Helårsstatistik år 2017. Saatavilla: 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/frallm
_delen/statistik/2017/arsstatistik_2017.pdf (Viitattu 22.4.2018) 
 
10-vuotisuutinen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta 12.2.2015. Saa-
tavilla: https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/10-ar-med-3d-
fastigheter/ (Viitattu 22.4.2018) 

 

OIKEUSKÄYTÄNTÖ 

 KKO 1987:121 

 KHO 1991:75 

 NJA 1985 s. 110 

 

 

http://www.kunnat.net/
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sopimus%20Kampin%20keskuksen%20yhteisj%C3%A4rjestelyist%C3%A4.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sopimus%20Kampin%20keskuksen%20yhteisj%C3%A4rjestelyist%C3%A4.pdf
https://www.hpp.fi/2017/03/22/kolmiulotteiset-kiinteistot-uusia-ulottuvuuksia-rakennushankkeisiin/
https://www.hpp.fi/2017/03/22/kolmiulotteiset-kiinteistot-uusia-ulottuvuuksia-rakennushankkeisiin/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/frallm_delen/statistik/2017/arsstatistik_2017.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/frallm_delen/statistik/2017/arsstatistik_2017.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/10-ar-med-3d-fastigheter/
https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/10-ar-med-3d-fastigheter/


  vi 

 

LYHENTEET 

 

AL Anläggningslag (1973:1149) 

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 

HD Högsta Domstolen  

HE Hallituksen esitys 

 JB Jordabalk (1970:994) 

 KMA Kiinteistönmuodostamisasetus (20.12.1996/1189) 

KML  Kiinteistönmuodostamislaki (12.4.1995/554) 

KRL Kiinteistörekisterilaki (16.5.1985/392) 

MK Maakaari (2.4.1995/540) 

 Mmm Maa- ja metsätalousministeriö 

 MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus (10.9.1999/895) 

 MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132) 

 MVL Maanvuokralaki (29.4.1966/258) 

 PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

 PeL Perustuslaki (11.6.1999/731) 

 Prop.  Proposition 

 SOU Statens offentliga utredningar 

 YhtOmL Laki eräistä yhteisomistussuhteista (25.4.1958/180) 

 YmVM Ympäristövaliokunnan mietintö 

 

 

 

 

 

 



  1 

 

1. Johdanto 

Suomalaisessa kiinteistöjärjestelmässä kiinteistöt käsitetään kahdessa ulottuvuudessa horison-

taalisesti sillä tavalla, että kiinteistön vertikaalinen ulottuvuus on osa maanpinnan tasolla rajo-

jen avulla määritettyä kiinteistöä. Vertikaalista eli pystysuuntaista ulottuvuutta ei siis ole ny-

kyjärjestelmän puitteissa varsinaisesti edes määritelty. Puhuttaessa kiinteistön ulottuvuudesta 

viitataan usein KML 2.1 § määritelmään kiinteistön ulottuvuudesta, jonka mukaan kiinteistö 

käsittää siihen kuuluvan alueen, osuuden yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin 

sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet (kiinteistön ulottu-

vuus). 

Puhuttaessa tässä tutkielmassa siitä, hahmotetaanko kiinteistö kaksiulotteisena vai kolmiulot-

teisena, on ulottuvuuden määritelmä edellä olevasta KML ulottuvuuskäsityksestä poikkeava. 

Tällöin kiinteistön ulottuvuudella tarkoitetaan sen horisontaali- ja vertikaalisuuntaista ulottu-

vuutta. Nykyisenlaiseksi kiinteistöjärjestelmämme on kehittynyt oikeushistorian saatossa ny-

kyvaltakunnan alueen ollessa vielä osa Ruotsin valtakuntaa. Kiinteistöjärjestelmä on läpikäy-

nyt joitakin merkittäviä kehitysvaiheita, mutta kiinteistöjen ulottuvuuden määrittely on silti 

aina tähän päivään saakka tapahtunut kaksiulotteisena. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti yksityisten toimijoiden esittämien näkemysten pohjalta, 

joiden mukaan Suomen kiinteistöjärjestelmä vaatisi uudistamista, toukokuussa 2006 työryh-

män, jonka tavoitteena oli selvittää kolmiulotteisen (3D) kiinteistöjärjestelmän tarve ja kehit-

tämislinjat Suomessa sekä tehdä tarvittavat ehdotukset toimenpiteistä lainsäädännön kehittä-

miseksi niin, että kolmiulotteisen kiinteistörekisteriyksikön muodostaminen olisi mahdollista 

myös Suomessa.1 Valtioneuvosto on viimein helmikuussa 2018 antanut eduskunnalle halli-

tuksen esityksen 205/2017 vp kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi, jossa 

ehdotetaan kiinteistönmuodostamislain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistörekisteri-

lain säännöksiä sillä tavalla muutettaviksi, että asemakaava-alueilla voitaisiin muodostaa itse-

näisiä kiinteistöjä maanpinnan ala- ja yläpuolelle. Uudistettujen säännösten voimaantuloajan-

kohta olisi esityksen mukaan 1.8.2018. 

Tutkielmassa käsitellään kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän eroavaisuuksia kaksiulottei-

seen järjestelmään sekä pohditaan säädösuudistuksen tuomia muutoksia lainsäädäntöön ja sen 

vaikutuksia maankäyttöön sekä rakentamiseen. Merkittävään osaan nousevat kolmiulotteisen 

kiinteistönjärjestelmän kehittyminen Ruotsissa ja ruotsalaisen kiinteistönmuodostamisen omi-

                                                           
1 Työryhmämuistio mmm 2008:1, s. 2. 
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naispiirteet. Lukijalle pyritään luomaan selkeä ja kronologisesti etenevä kokonaiskäsitys kiin-

teistöjärjestelmän nykytilasta sekä tulevasta kolmiulotteiset kiinteistöt mahdollistavasta sään-

telystä ja sen ennakoitavissa olevista vaikutuksista. 

Tutkielma jakautuu osioihin kuljettaen lukijansa kiinteistöjen ulottuvuuden määrittelyn ja 

perusoikeusjärjestelmän kautta erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin hahmottaa kiinteistöt kolmi-

ulotteisina Suomessa tällä hetkellä, kun käytössä on vielä toistaiseksi pelkästään kaksiulottei-

nen kiinteistöjärjestelmä. Tämän jälkeen luodaan laaja katsaus Ruotsin kiinteistöjärjestelmään 

ja erityisesti sen kehittymiseen kolmiulotteiseksi. Lopuksi tarkastellaan suomalaista kiinteis-

tönmuodostamislainsäädäntöä, ja erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain sääntelyä asemakaa-

voituksen sekä tonttijaon osalta, jotka tulevat liittymään elimellisesti kolmiulotteisen kiinteis-

tönmuodostuksen edellytyksiin Suomessa. 

Tutkimusmetodi on sekä oikeusvertaileva että oikeusdogmaattinen. Oikeusvertailu on Husan 

mukaan erityisesti lainvalmistelun piirissä laajalti käytetty menetelmä. Se auttaa hänen mu-

kaansa kehittämään oikeusjärjestystä. Painotan tutkielmassa lainopillista oikeusvertailua, jol-

loin mielenkiintoni kohdistuu Ruotsin oikeusjärjestyksen kolmiulotteista kiinteistöjärjestel-

mää koskevien säännösten tutkimiseen ja kehittymiseen.2 Oikeusdogmatiikan eli lainopin 

keinoin selvitän voimassa olevan oikeuden perusteella sekä Suomessa että Ruotsissa omaksut-

tuja sääntelyratkaisuja kiinteistönmuodostusta ja kaavoitusjärjestelmää koskien. 

Lähteinä olen käyttänyt sekä kotimaista että ruotsalaista oikeuskirjallisuutta, joista varsinkin 

jälkimmäisen suhteen voidaan todeta sen olevan käsiteltävän aiheen osalta erityisen korkea-

luokkaista. Lainvalmisteluaineisto niin Ruotsista kuin Suomestakin on saanut merkittävän 

osan tutkielman lähteenä. Ruotsalaisen lainvalmisteluaineiston osalta on kiitettävä sen laatua 

ja helppolukuisuutta sekä lukijan huomioon ottamista. Jokaiseen jaksoon kuuluvien tiivistel-

mäosioiden toivoisi tulevan käyttöön suomalaisissakin hallituksen esityksissä.  

 

1.1 Kiinteistön määritelmä Suomessa nykyisin – kaksiulotteinen kiinteistö 

Voimassa olevasta lainsäädännöstä ei voida suoraan löytää kiinteistön käsitettä. Haluttaessa 

tarkemmin määritellä, mitä oikeusjärjestyksemme nojalla tarkoitetaan kiinteistöllä, on aukais-

tava lakikirja tai Finlex-säädöstietopankki KML kohdalta, jonka 2.1 § määrittää kiinteistön. 

  
                                                           
2 Husa 2013, s. 23–24. 
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Tässä laissa tarkoitetaan:  

Kiinteistöllä sellaista itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain 

nojalla on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin.3 

 

Kiinteistöjärjestelmämme perustuu siis ajatukselle siitä, että kiinteistörekisteriin merkittynä 

kiinteistö määritellään horisontaalisesti, sillä KRL 7.2 § mukaan kiinteistörekisteriin merki-

tään yksittäisen kiinteistön osalta rekisteriyksikköä koskevana tietona mm. kiinteistön pinta-

ala. Huolimatta siitä, ettei nykyinen kiinteistöjärjestelmää koskeva lainsäädäntö Suomessa 

määrittele kiinteistön vertikaalista ulottuvuutta täsmällisesti, kuuluu kiinteistön omistajalle 

luonnollisesti oikeus hyödyntää kiinteistöään niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka kiin-

teistöä ympäröivä yhteiskunta tuolle hyödyntämiselle asettaa.  

Vanhastaan on ajateltu roomalaisessa oikeudessa esiintyvän maksiimin Cuius est solum eius 

est usque ad coelum et ad inferos antavan kiinteistön omistajalle oikeuden kiinteistönsä alu-

eella kaikkeen aina taivaaseen ja maan keskipisteeseen saakka.4 Luonnollisestikaan maksiimia 

ei nykypäivän yhteiskunnassa enää voida käsittää näin laajasti vaan erilaiset ympäristöoikeu-

delliset säännökset rajoittavat merkittävällä tavalla kiinteistönomistajan valtaa määrätä kiin-

teistönsä käytöstä.5  

Suoranaisen kiinteistön vertikaalisen ulottuvuuden määrittelyn puuttuessa maakaaresta tai 

muistakaan säädöksistä, on oikeustila kiinteistönomistajan tai -haltijan oikeudesta Suomessa 

hyödyntää kiinteistöä de facto vertikaalisessa ulottuvuudessa epäselvä. Tämä on luonnollisesti 

saattanut johtaa erinäisiin epäselvyyksiin ja ulottuvuutta koskeviin kiistoihin. Korkein oikeus 

on ottanut ratkaisussaan KKO 1987:121 kantaa kiinteistönomistajan vaatimukseen vastaisen 

maanalaisen rakentamisoikeuden menettämisen ja maa-aineksen korvausta koskevan vahin-

gonkorvausvaateen perusteettomuuden osalta. Korkein oikeus lausui ratkaisussa myös kiin-

teistön ulottuvuudesta. 

Tapauksessa Helsingin kaupunki oli saanut kaavamuutoksen perusteella lunastusluvan 
väestönsuojan sekä pysäköintihallin rakentamiseen maanalaiseen tilaan asunto-

                                                           
3 Näin myös mm. Hollo 2009, s. 215. 
4 Esim. Tammi-Salminen 2012, s. 90. Yehuda Abramovitch on vuonna 1962 artikkelissaan julkaisussa McGIll 
Law Journal 8, s. 247–269 mielenkiintoisella tavalla tuonut esiin maksiimin kenties todellisuudessa kuitenkin 
juutalaiseen oikeuteen alkujaan perustuvaksi, sillä eräät tutkijat olivat jo 1930-luvulla todenneet, ettei maksiimia 
ole löydettävissä roomalaisen oikeuden kodifikaatiosta Corpus Juris olkoonkin, että maksiimi on kylläkin rooma-
laisen oikeuden kanssa yhteneväinen. Sen sijaan maksiimi voitiin jäljittää muinaiseen juutalaiseen lakiin, Baby-
lonian Talmudiin, ajalle ennen ajanlaskun alkua. 
5 Rajoituksista voidaan mainita mm. kaavoitusta koskevat säännökset ja ympäristönsuojelusäännökset.  
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osakeyhtiön tontin kohdalle. Lisäksi kaupunki oli saanut luvan lunastaa louhinnasta 
syntyvä kiviaines. Asunto-osakeyhtiö katsoi, että maanalaisen tilan rakennusoikeus 
kuului sen omistaman tontin yhteyteen, jonka se nyt maanalaisen tilan lunastuksen 
myötä menetti eikä voinut enää sitä tulevaisuudessa hyödyntää. Asunto-osakeyhtiö vaa-
ti kaupungilta niin ikään korvausta tulevien rakentamismahdollisuuksien supistumisen 
sekä menettämänsä kiviaineksen perusteella.  

Korkein oikeus hylkäsi asunto-osakeyhtiön korvausvaatimukset kokonaisuudessaan pe-
rusteettomina viitaten ensinnäkin lunastuslakiin ja sitä koskevaan hallituksen esitykseen 
175/1975, jonka mukaan lunastuskorvaus on määrättävä sen perusteella, mitä luovuttaja 
menettää, eikä sen mukaan, mitä lunastaja saa. Asiassa myöskään asemakaavan myötä 
syntyneellä arvonnousulla ei ollut merkitystä. Toisekseen korkein oikeus lausui peruste-
luinaan, ettei yhtiö ollut voinut kaupungin rakennusjärjestyksen nojalla käyttää maan-
alaista tilaa kuin kuuden metrin syvyyteen saakka tontin alimman kulmapisteen kor-
keusasemasta katsoen. Tällöinkin kuuden metrin syvyyteen sai rakentaa ilman poik-
keuslupaa vain kellarin. Yhtiö ei ollut liioin näyttänyt toteen, että se olisi voinut hyö-
dyntää kiviaineksen josta se vaati korvausta tai että kiviainekselle olisi ollut liiemmälti 
edes kysyntää markkinoilla. 

 

1.2 Kolmiulotteinen kiinteistöjärjestelmä 

 

Kaksiulotteinen kiinteistöjärjestelmä perustuu ajatukselle kiinteistöstä, jolla on maanpinnan 

tasolla olevan pinta-alan mukaan määräytyvät rajat.  Nykypäivänä tällainen ajatus kiinteistöis-

tä varsinkin tiheään rakennetuissa suurissa kaupungeissa vaikuttaa turhan rajoittuneelta maan-

käytön tehokkaan toteutumisen ja yhdyskuntarakentamisen kannalta. Tämän vuoksi Suomessa 

on jouduttu turvautumaan erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin järjestää kiinteistöillä rakentami-

nen silloin, kun on tarkoitus, ettei maanpinnan kiinteistön omistajalla ole yksinomaista omis-

tus- tai hallintaoikeutta monessa tasossa rakennettuun yksittäiseen kiinteistöön. Näihin vaih-

toehtoisiin tapoihin, joiden avulla kiinteistöjärjestelmä on voitu hahmottaa kolmiulotteisesti, 

palataan jäljempänä.  

 

Kiinteistöjärjestelmät, joissa voidaan muodostaa kiinteistöjä kolmiulotteisesti niin, että kiin-

teistö määritellään rajoiltaan itsenäiseksi kiinteistöksi sekä horisontaalisesti että vertikaalises-

ti, ovat muualla maailmassa jo yleisesti käytössä. Tällainen kiinteistöjärjestelmä on käytössä 

niin ikään Ruotsissa.6 Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän mahdollistavien säädösten voi-

maantulo Suomessa olisi merkittävä uudistus suomalaisen kiinteistöjärjestelmän pitkässä his-

                                                           
6 HE 205/2017, vp s. 13–14. 
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toriassa siitäkin huolimatta, että uudistuksen jälkeenkin kaksiulotteinen kiinteistö olisi ensisi-

jainen ja ehdottomasti lukumäärältään yleisin muodostettava kiinteistötyyppi.  

 

Edellä todetulla tavoin Suomella on takanaan pitkä historia ja valtiollinen yhteys Ruotsin 

kanssa, joka ulottuu myös kiinteistöoikeuteen. Vihervuori sekä myös Vitikainen ovat toden-

neet suomalaisen kiinteistöjärjestelmän perustuvan fiskaalisiin tarpeisiin vastanneeseen kiin-

teistöjen rekisteröintiin maakirjaan 1500-luvulla.7 Oikeusvertailevaa tutkimusta on Mattilan 

mukaan käytetty lainvalmistelussa hyödyksi jo autonomian aikana ja väitöskirjoissa on myö-

hemminkin tarkasteltu ainakin Ruotsin ja Saksan oikeuden voimassa olevia säännöksiä.8 Näin 

ollen on luontevaa tänäkin päivänä tarkastella kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän kehitystä 

Ruotsin osalta ja vertailla Suomeen ehdotettavien säännösuudistusten sisältöä Ruotsin järjes-

telmän kanssa pohtien yhtäläisyyksiä sekä eri ratkaisumalleja kiinteistön kolmiulotteisen 

muodostamisen suhteen naapurimaissa. Lisäksi voidaan todeta, edelleen jäljempänä selostet-

tavalla tavalla, Ruotsin nykykiinteistölainsäädännön laatijoiden olleen valmiita muodosta-

maan kiinteistöjä kolmiulotteisesti ja käsittämään niiden vertikaalisen ulottuvuuden tuoreella 

tavalla huomattavasti Suomen lainsäätäjää aikaisemmin.  

 

1.3. Kiinteistönmuodostus ja maankäyttö perusoikeusjärjestelmän kannalta  

 

Suomessa väestö on keskittynyt toisen maailmansodan jälkeisten vuosikymmenten aikana 

voimakkaasti kaupunkiseuduille, jotka ovat näin olleet myös voimakkaan rakentamisen koh-

teena. Kulkiessamme kaupunkien rakennetuissa keskustoissa tai asuinalueilla, saatamme aja-

tella niiden muodostuneen kaavoituksen ja sitä ohjaavien säännösten tuloksena. Havain-

noimamme urbaanin ympäristön kytkös sellaisiin normipyramidin huipulla oleviin, perusta-

vanlaatuisiin ja jokaiselle kuuluviin oikeuksiin, kuten omaisuudensuoja, oikeusturva sekä jo-

kaiselle kuuluva vastuu ympäristöstä, saattavat helposti jäädä meiltä huomaamatta.  

 

Käsiteltävän aiheen kannalta on perusteltua tarkastella kolmiulotteiset kiinteistöt mahdollista-

van uudistuksen vaikutuksia PeL 15 § omaisuudensuojan, 21 § oikeusturvan sekä 20 § mukai-

sen ympäristöperusoikeussäännöksen kannalta painopisteen ollessa omaisuudensuojaa ja oi-

keusturvan takaamista koskevien perustuslain säännösten tarkastelussa.  

 

                                                           
7 Vitikainen 2013, s. 36–37.   
8 Mattila 1998, s. 190–193.  
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1.3.1 Säädösuudistuksen vaikutus omaisuudensuojaan 

 

PeL 15.1 § mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 

tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Säädösuudistusta koskevan hallituksen 

esityksen mukaan uudistuksen kannalta merkityksellinen on ennen kaikkea perusoikeussään-

nöksen ensimmäinen momentti. KML sekä MRL säännökset mahdollistavatkin toisen kiin-

teistön hyväksi perustettavan rasitteita, joilla voi olla vaikutuksia rasitetun kiinteistön omista-

jan oikeuteen käyttää omaisuuttaan. Rasitteita ja niiden perustamista mainittujen säädösten 

nojalla tarkastellaan tutkielmassa lähemmin erikseen.  

 

Omistusoikeuden syntyyn ja sitä koskevaan konstruktioon säädösuudistuksella ei asiaa kos-

kevan hallituksen esityksen mukaan olla puuttumassa. Ainostaan tapa, jolla kiinteistöjä voi-

daan hahmottaa kolmiulotteisesti kaksiulotteisuuden sijaan olisi uudistuksen kohteena.9 Sää-

dösuudistuksen ja perustuslain omaisuudensuojan suhdetta voidaan lähestyä tarkastelemalla 

rasitejärjestelmän vaikutusta kiinteistön omistajan omaisuudensuojaan yleisellä tasolla. 

 

Perustuslaissa turvatut perusoikeudet eivät ole sillä tavalla täysin rajoittamattomia, etteikö 

niitä voitaisi millään edellytyksellä tai missään laajuudessa rajoittaa. Rajoituksen perusteena 

voi olla se, että myös toisilla ihmisillä on oikeus perusoikeuksiin, kuten vaikkapa juuri omai-

suudestaan nauttimiseen. Hyväksyttävänä rajoitusperusteena voidaan pitää myös yhteiskun-

nallisia intressejä.10 Perusoikeuksien rajoittamisen tulee kuitenkin täyttää rajoitukselle asetet-

tavat yleiset vaatimukset, kuten esimerkiksi lailla säätämisen vaatimus, hyväksyttävyysvaati-

mus, ydinalueen koskemattomuuden vaatimus ja suhteellisuusvaatimus sekä oikeusturvavaa-

timus.11 

 

Rasitteen perustaminen kiinteistölle toisen kiinteistön hyväksi merkitsee kiinteistön omistajan 

omaisuudensuojaan liittyvää rajoitusta, kun tämä ei voi täysimääräisesti nauttia kiinteistönsä 

käytöstä. Ensisijaisestihan rasitejärjestelyistä pyritään sopimaan toisissaan kiinni olevien kiin-

teistöjen omistajien kesken vapaaehtoisesti. Säädösuudistus antaisi kuitenkin mahdollisuuden 

niin sanottujen pakkorasitteiden perustamiseen, elleivät kiinteistönomistajat pääse asiassa 

                                                           
9 HE 205/2017 vp, s. 49–50. 
10 Viljanen 2011, s. 139. 
11 Tarkemmin perustuslakivaliokunnan luomista rajoitusedellytyksille asetettavista vaatimuksista kts. esimerkiksi 
Viljanen 2011, s. 148. 
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sopimukseen. Rasitteiden perustamisen pakollakin voidaan katsoa täyttävän perusoikeuksien 

yleisten rajoitusedellytysten vaatimukset.  

 

Pakkorasitteista säädetään ensinnäkin lain tasolla. Toisekseen kolmiulotteisen kiinteistön 

hyödyntäminen saattaisi kokonaan estyä, ellei sen omistajalla olisi pääsyä kiinteistölleen, jol-

loin vastakkain ovat kahden kiinteistönomistajan oikeus omaisuudestaan nauttimiseen. Hy-

väksyttävyysvaatimus puolestaan voi täyttyä painavan yhteiskunnallisen intressin kautta, kun 

maankäytön tarpeet voivat edellyttää kolmiulotteisten kiinteistöjen sallimista asemakaavoissa. 

Rasitejärjestelmä olisi niin ikään suhteellisuusvaatimuksen mukainen, sillä asiasta on mahdol-

lista sopia ennen kuin rasite joudutaan perustamaan pakkoa käyttäen. Rasitetta ei edes saa 

MRL 158.2 § mukaan perustaa, jos siitä aiheutuu huomattavaa haittaa. Rasitteen perustamisen 

ei myöskään voitane katsoa menevän perusoikeuden ydinalueelle, josta säädettäisiin tässä 

tapauksessa tavallisella lailla.12 

 

1.3.2 Säädösuudistusten vaikutus oikeusturvaan 

 

Uudistus vaikuttaa varsin positiivisesti kuulemista koskeviin säännöksiin, kun niiden piiriä, 

joilla on oikeus tulla kuulluksi, laajennetaan. PeL 21 § säädetään oikeusturvasta. Uudistuksen 

kannalta PeL 21.2 § oikeutta tulla kuulluksi ja hakea muutosta lain nojalla ollaankin laajenta-

massa koskemaan tonttijakoa ja rakennuslupamenettelyä koskevien kuulemissäännösten osal-

ta myös sellaisia kiinteistönomistajia, joiden kiinteistön käyttöön menettelyissä tehtävä päätös 

voi ulottaa vaikutuksensa.  

 

MRL 79.3 § ja 133.2 § tehtävillä muutoksilla laajennetaan oikeutta tulla kuulluksi ja hakea 

muutosta myös muihin kiinteistönomistajiin kuin kiinteistön välittömiin rajannaapureihin sel-

laisten rakennuskortteleiden alueella, jossa noudatetaan kolmiulotteista tonttijakoa. Tämä tar-

koittaa käytännössä, että oikeus tulla kuulluksi ja hakea muutosta ulottuu koko rakennuskort-

telissa sijaitseviin kiinteistönomistajiin. Muutoksia on perusteltu sillä, että kuulemiseen ja 

muutoksenhakuun oikeutettu kiinteistönomistaja, vaikka kiinteistö ei olekaan välitön rajanaa-

puri, voi olla riippuvainen samassa rakennuskorttelissa tehtävistä kiinteistönmuodostamis- ja 

rakentamisratkaisuista esimerkiksi yhteisjärjestelyiden tai rasitteiden välityksellä. Mainittuja 

säännöksiä täydentää valitusoikeutta erillisestä tonttijaosta koskeva MRL 194 §, johon otetaan 

                                                           
12 HE 205/2017 vp, s. 51. 



  8 

 

uusi säännös valitusoikeuden ulottamisesta myös sellaiseen muun kiinteistön omistajaan tai 

haltijaan, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämi-

seen.13 

 

1.3.3 Ympäristöperusoikeussäännös 

 

Perustuslain 20 § mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kult-

tuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus ter-

veelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksen-

tekoon. Säädösuudistuksen yhteydessä ei asiaa koskevassa hallituksen esityksessä ole käsitel-

ty ympäristöperusoikeussäännöksen ja kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen suhdetta ko-

vinkaan laajasti. Myöskään kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen ympäristölle koituvia 

vaikutuksia ei ole liiemmälti arvioitu. Korkeiden rakennusten rakentamisen lisääntymistä ja 

siitä aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön on pohdittu.14 Kolmiulotteista kiinteistönmuodostus-

ta koskeva sääntely ei tule itsessään asettamaan rajoituksia esimerkiksi kolmiulotteisesti muo-

dostettujen rakennusten kerrosalan lukumäärään. 

 

Ympäristöperusoikeussäännöksen katsotaan toteutuvan kiinteistönmuodostuksen ja kaavoi-

tuksen osalta kuten tähänkin mennessä voimassa olevan sääntelyn kautta. PeL 20 § elinympä-

ristölle asettamat vaatimukset ja julkisen vallan velvollisuus turvata terveellinen elinympäristö 

ovat Vihervuoren mukaan vahvasti kytköksissä MRL sääntelyyn. Tähän kiinnitettiinkin hänen 

mukaansa merkittävällä tavalla huomiota MRL säätämisvaiheessa. Terveellisen ympäristön 

toteutumiseen voidaan vaikuttaa MRL tavoitesäännösten kautta. Tavoitesäännöksiä ovat MRL 

1, 5 ja 12 §. Ympäristöperusoikeussäännöksen ympäristönsuojeluvelvoite puolestaan toteutuu 

kaavojen sisältövaatimuksia koskevissa MRL 28, 39 ja 54 §:ssä.15 Vuonna 2017 siirrettiin 

ympäristövaikutusten arviointia yhä vahvemmin osaksi kaavoitusprosessia lisäämällä MRL 

9.3 § säännös, jonka mukaan kaavaa YVAL mukaista hanketta varten laadittaessa, voidaan 

vaikutukset arvioida kaavan laatimisen yhteydessä.  

 

 

  

                                                           
13 HE 205/2017 vp, s. 52, 68–71. 
14 HE 205/2017 vp, s. 35–36. 
15 Vihervuori 2011, s. 775.  
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2. Suomen nykyinen kiinteistöjärjestelmä 

Julkista luotettavuutta nauttivalla kiinteistöjärjestelmällä on huomattavan tärkeä merkitys 

kiinteistöjen vaihdannan ja maankäytön toimivuuden kannalta. Jotta kiinteistöjärjestelmä voi 

palvella näitä tavoitteita mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti, tulee sen olla selkeä sekä 

rajoiltaan että oikeussuhteiltaan. Kiinteistöjärjestelmän osia ovat kirjaamislaitos ja kiinteistö-

luettelo. Olennaisen osan muodostavat myös kiinteistönmuodostamista ja rekisteröintiä oh-

jaavat säädökset, sillä niiden avulla muodostetaan kiinteistöjärjestelmään kuuluvia kiinteistö-

jä. 

Kiinteistöistä ja maankäytöstä puhuttaessa asioita ei voida hahmottaa ainoastaan oikeudelli-

sesta, oppiaineimperialistisesta näkökulmasta. Ympäristöoikeudellinen sääntely, alan peruskä-

sitteet, periaatteet ja luvanmyöntämisedellytykset sisältävät luonnontieteellisen ja teknisen 

ulottuvuuden niihin sisäänrakennettuna.16 Riittävän kokonaiskäsityksen saamiseksi kiinteistö-

järjestelmästä, on perehdyttävä jossain määrin myös kiinteistötekniikan käsitykseen kiinteis-

töjärjestelmästä esimerkiksi Vitikaisen opastamana, jonka mukaan kiinteistöjärjestelmä muo-

dostuu katasterista, siihen liittyvästä kartasta ja kiinteistökirjasta.17  

Määritellään kiinteistöjärjestelmä sitten oikeustieteiden taikka luonnontieteiden metodein, 

tullaan edelleen kuitenkin väistämättä sen tosiasian eteen, että vallitseva tapa määrittää kiin-

teistön ulottuvuus siten kuin se horisontaali- ja vertikaalisessa suhteessa käsitetään, on Suo-

messa vielä tällä hetkellä kaksiulotteinen eli pelkästään horisontaalinen. Kiinteistön ulottu-

vuus ylös- ja alaspäin määräytyy tällöin niin pitkälle, kun kiinteistön taloudellinen hyödyntä-

minen on inhimillisen toiminnan puitteissa mahdollista.18  

 

2.1 Kiinteistöjen hahmottaminen kolmiulotteisina nykykiinteistöjärjestelmän puitteissa 

 

Maankäytön ja rakentamisen tarpeet ovat aikojen saatossa edellyttäneet kiinteistön vertikaali-

sen ulottuvuuden määrittämistä. Kiinteistöjärjestelmämme varhaisvaiheista poiketen sellaiset 

hankkeet, joissa rakennetaan merkittävällä tavalla maanpinnan ylä- tai alapuolella, ovat kau-

pungistumisen myötä tulleet yleisemmiksi. Tällaisissa tilanteissa on tarpeen vaatiessa tapaus-

kohtaisesti arvioitu, miten kiinteistön ulottuvuus voidaan määritellä vertikaalisesti. Kiinteistö-

                                                           
16 Määttä – Soininen 2016, s. 1048.  
17 Vitikainen 2013, s. 22. Vitikaisen mukaan katasteria Suomessa edustaa kiinteistörekisteri, siihen liittyvää 
karttaa kiinteistökartta sekä kiinteistökirjaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri.   
18 HE 205/2017 vp, s. 5. 
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järjestelmän toimivuus, selkeys ja luotettavuus muodostavat perusedellytyksen yhteiskun-

tamme toimivuuden kannalta erityisesti kiinteistöihin sisältyvien merkittävien varallisuusar-

vojen vuoksi. Näin ollen voitaneen perustellusti kysyä, onko kiinteistön ulottuvuuden määrit-

tely tapauskohtaisen arvioinnin perusteella välttämättä tehokkain keino järjestää kiinteistön 

ulottuvuus. Ulottuvuuden määrittely tapauskohtaisen harkinnan perusteella on Suomessa tä-

hän saakka käytännössä tarkoittanut sellaisten toimintamallien omaksumista kolmiulotteisen 

kiinteistön hahmottamiseksi ja aikaan saamiseksi, joita ei alunperin ole tarkoitettu kolmiulot-

teisen hallinnan ja omistamisen välineiksi.19 Seuraavassa tarkastelen kolmea tällaista toimin-

tamallia, joita voidaan pitää yleisimpinä Suomessa. 

 

2.1.1 Hallinnanjakosopimus 

 

Kiinteistö, jolla on useampia omistajia, on tavallisesti jaettu määräosiin ja sen omistus perus-

tuu yhteisomistussuhteelle. Kiinteistön omistamisesta yhteisesti säädetään YhtOmL 1 §:n 1 

momentissa. YhtOmL on dispositiivinen säädös, joka sallii yhteisomistajien tehdä keskenään 

sopimuksia heidän yhdessä omistamaansa kiinteää tai irtainta esinettä koskien. Mikkola pitää 

tällaisen sopimuksen tekemistä jopa suositeltavana maankäyttöön liittyvien mittavien talou-

dellisten intressien20 ja oikeustilan pysyvyyteen liittyvien odotusten takia.  

 

Sopimusta ei edellytetä tehtävän määrämuodossa, vaan se voi olla täysin vapaamuotoinen. 

Tekemällä kiinteistön hallinnanjakosopimus, voidaan määrätä kunkin omistajan hallintaan 

tulevista kiinteistön alueista ja muista kiinteistön käytön ehdoista.21 Hallinnanjakosopimuksen 

olemassaolo voidaan kirjata kirjaamisjärjestelmään, mutta ongelma kolmansien osapuolten 

kannalta liittyy sopimuksen sisältöön, josta kirjaamisjärjestelmän kautta ei voi saada tietoa.22 

Kirjaamatonkin sopimus on kylläkin täysin pätevä yhteisomistajien välillä.  

 

Reaalimaailman olosuhteisiin perustuvana hallinnanjakosopimuksella on siis mahdollista 

määrätä kiinteistön alueiden käytöstä kunkin omistajan osalta. Alkujaan hallinnanjakosopi-

muksia alettiin tehdä paritalokiinteistöjen yhteisomistussuhteesta johtuvien ongelmien ratkai-

                                                           
19 HE 205/2017 vp, s. 9.  
20 Kampin keskuksen hallinnasta tehty hallinnanjakosopimus oli ensimmäisiä kiinteistön kolmiulotteista hallin-
taa koskevia sopimuksia Suomessa. Tehdyllä hallinnanjakosopimuksella tavoiteltiin sopimuksella muodostettu-
jen alueiden hyödyntämistä erillisinä esinevakuuksien yksiköinä. Lähde: Sopimus Kampin keskuksen yhteisjär-
jestelystä. Suomen Kuntaliitto: Maapolitiikan opas. 2014. 
21 Mikkola 2017, s. 95. 
22 HE 205/2017 vp, s. 9.  
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semiseksi. Vähitellen huomattiin hallinnanjakosopimuksella voitavan järjestää myös kiinteis-

tön kolmiulotteista käyttöä sen sisällä, joten sopimusten tarkoitus on laajentunut huomattavas-

ti alkuperäisestä. Mikkola on kuitenkin pitänyt hallinnanjakosopimusten käyttöä perusteltuna 

keinona luoda kiinteistölle joustavalla tavalla tiloja ja rajoja sen sisällä kiinteistönmuodostuk-

sen vaihtoehtona.23  

 

Maakaaren järjestelmästä johtuen kiinteistöä koskevat kirjattavat MK 14 luvun oikeudet eivät 

kuitenkaan ole kirjattavissa pysyviksi, vaan korkeintaan 100 vuoden ajaksi.24 Hallinnanjako-

sopimusten käyttöön kolmiulotteisten kiinteistöjen hahmottamiseksi liittyvistä ongelmista 

huolimatta voitaneen niiden tekemistä pitää varsin perusteltuna ja välttämättömänäkin kiin-

teistönmuodostamislainsäädännön tarjotessa toistaiseksi ratkaisuksi vain kaksiulotteista mallia 

hahmottaa kiinteistö.  

 

2.1.2 Maanvuokrasopimus  

Kiinteistöjärjestelmämme kaksiulotteisuus on saanut aikaiseksi sen, että myös maanvuokra-

sopimuksin on alettu hahmottaa kiinteistöjen hallintaa kolmiulotteisesti sellaisissa tilanteissa, 

joissa tämä on tarpeellista rakennushankkeen kannalta ja hankkeen toteuttajana ei ole maan-

omistaja. MVL 1 § mukaan maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sellaista sopimusta, jolla 

kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vas-

taan. Laista ei siis voida johtaa suoranaista oikeusohjetta maanvuokrasopimusten tekemiseen 

kolmiulotteisina.  

Samalla tavalla kuin hallinnanjakosopimus voidaan MK 14 luvun säännösten nojalla kirjata 

lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, on kirjaaminen mahdollista myös maanvuokrasopimuksen 

osalta. Siinä tapauksessa, että maanvuokraoikeus voidaan siirtää kolmannelle kuulematta 

maanomistajaa, on kirjaaminen tehtävä suoraan lain nojalla.25 Vastaavat ongelmat sopimusjär-

jestelyn salaisesta luonteesta suhteessa sopijapuolten ulkopuolisiin tahoihin eli kolmansiin 

koskevat myös maanvuokrasopimuksia yhtäpitävästi hallinnanjakosopimusten kanssa. Tietoa 

itse sopimuksen sisällöstä ei ole suoraan kiinteistötietojärjestelmästä siis saatavilla, vaan sitä 

tulee erikseen pyytää kirjaamisviranomaiselta.26  

                                                           
23 Mikkola 2017, s. 102. 
24 Mikkola 2017, s. 99. 
25 MK 14 luku 2 §. 
26 HE 205/2017 vp, s. 10.  
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Taloudelliselta merkitykseltään suuret hankkeet vaativat usein ulkopuolista rahoitusta ylipää-

tään toteutuakseen. Näin ollen on kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän puuttuessa varsin 

luonnollista, että maanvuokrasopimuksia laaditaan kolmiulotteisina, koska hankkeiden toteu-

tuminen edellyttää rahoituksen saamista, jonka edellytyksenä on useimmiten mahdollisuus 

vakuuden asettamiseen. Vakuudeksi asetettavan omaisuuden ei kuitenkaan ole välttämättä 

oltava kiinteää omaisuutta, vaan vakuudeksi kelpaa myös maanvuokraoikeus. MK 14 luvun 2 

§:n mukaan kirjattua oikeutta voidaan siis MK 19 luvun 1 §:n mukaan käyttää kiinnityksen 

kohteena. Jokelan mukaan maanvuokraoikeuksien eri tyypeistä, jotka voidaan kiinnittää, tule-

vat siis kyseeseen asuntoalueen vuokra, muu maanvuokra ja tontinvuokra.27 Saarnilehto tosin 

huomauttaa, ettei tontinvuokraoikeus ole käytännössä sovellettava maanvuokran tyyppi lain-

kaan.28 

 

2.1.3 Rasitteet 

 

Rasitteella tarkoitetaan sen perusmääritelmän mukaan pysyvää oikeutta toisen kiinteistön 

käyttämiseen tietyssä suhteessa, ilman että kyse on kohdealueen hallinnasta. Rasitteet ovat 

kiinteistöjärjestelmän osa, ja siten selkeästi voimassa omistajanvaihdostilanteissa. MK mu-

kaan kirjattavien oikeuksien, kuten edellä käsitellyt hallinnanjakosopimus ja maanvuokra, 

vaikutus omistajanvaihdostilanteissa on toinen – ne ovat vahvemmin kahden oikeussubjektin 

välisessä relaatiossa vaikuttavia.29 Rasitteista säädetään sekä MRL että KML:ssa. MRL 158 § 

ja 159 § sisältävät säännökset rakennusrasitteista, MRL 164 § taas on säännös kiinteistöjen 

yhteisjärjestelyistä liittyen kiinteistöjen alueiden tavanomaisiin käyttötilanteisiin. Tarve ra-

kennusrasitteille tai yhteisjärjestelyille syntyy, kun kiinteistön rakentaminen tai käyttö aiheut-

taa vaikutuksia tai on riippuvainen toisen kiinteistön käytöstä. Toista kiinteistöä siis rasite-

taan. Rasitteet perustetaan tekemällä niistä sopimus, joka merkitään kiinteistörekisteriin.  

 

Kiinteistöä varten voidaan niin ikään perustaa rasite KML 154 § nojalla ja se voi perustua 

joko sopimukseen tai pakkoon KML 156 § nojalla. Edellä maanvuokrasopimusta koskevassa 

jaksossa on käsitelty oikeuksien kirjaamista MK 14 luvun mukaisesti. Kyseessä olevan sää-

döksen 14:1.2 § mukaan sellaista erityistä oikeutta, joka on pysyvä tai voimassa kiinteistön tai 

alueen hyväksi taikka perustettu kiinteistötoimituksessa tai muutoin viranomaisen päätöksellä, 
                                                           
27 Jokela 2010, s. 428.  
28 Saarnilehto 2006, s. 10. 
29 Vihervuori 2012, s. 95–96. 
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ei saa kirjata. Kartion mukaan rasite täyttää nämä määritelmät täydellisesti, eikä siten ole kir-

jauskelpoinen. Näin ollen rasite, joka ei MK mukaan ole kirjaamiskelpoinen, ei myöskään 

lähtökohtaisesti olisi sivullisia sitova sillä tavalla, kun MK 3:8 § säädetään, ellei tämä sivulli-

nen sitten tiennyt rasitteen olemassaolosta.30 Tähän näkemykseen liittyy kuitenkin erityisesti 

sopimuksella perustettujen rasitteiden osalta tulkintaa, koska esimerkiksi Niemi on katsonut 

niiden olevan sivullisia sitovia siitä syystä, että niitä voidaan pitää MK 3:8 § mukaisina erityi-

sinä oikeuksina.31  

 

Kiinteistöjen kolmiulotteiseen käyttöön ja hallintaan liittyen rasitteiden käyttäminen on vai-

keammin hahmotettavissa kuin hallinnanjakosopimusten tai maanvuokran. Tähän on syynä, 

etteivät rasitteet muodosta varsinaista oikeutta käyttää kiinteistöä täysimääräisesti sillä alueel-

la, joita rasitteet koskevat. Niiden tarkoituksenahan on todetulla tavalla vain rasittaa toista 

kiinteistöä mahdollistaen sen kiinteistön käytön, jonka hyväksi rasitteet on perustettu.  

 

2.1.4 Yhteenveto nykytoimintamallien käytöstä 

 

Nykyisenlaisesta kaksiulotteisesta kiinteistöjärjestelmästä huolimatta kiinteistön rakentami-

sessa ja käytössä on reaalimaailmassa loppujen lopuksi kyse kiinteistön hahmottamisesta 

kolmiulotteisesti. Kolmiulotteisen kiinteistön hahmottamiseen tähtäävät toimintamallit ovat 

sopimusvapauden periaatteeseen pohjautuvia kahdenvälisiä järjestelyitä, joiden käyttöön kiin-

teistöjärjestelmän täydentämisessä liittyy perusteltu ongelma oikeusvarmuuden ja oikeusjär-

jestelmän ennakoitavuuden kannalta erityisesti tällaisten sopimusten ulkopuolisten osapuolten 

eli kolmansien oikeusturvan suhteen.  

 

Nykyisiin toimintamalleihin kiinteistön hahmottamiseksi kolmiulotteisena ei kuitenkaan liene 

syytä suhtautua liian suurella kritiikillä ja perustellulla epäilyllä, sillä ne ovat joka tapauksessa 

luoneet viitekehyksen kiinteistöjen maanpinnan ylä- ja alapuolisten osien hyödyntämiselle 

muun muassa vakuuskäytössä laajojen rakennushankkeiden yhteydessä kiinteistöjärjestelmän 

kaksiulotteisuudesta huolimatta. On kuitenkin otettava huomioon, että nykyisten toimintamal-

lien perusteella tehdyt kiinteistön kolmiulotteisuuksien hahmottamiset perustuvat aina jo ole-

massa olevaan peruskiinteistöön, joka on määritetty ja muodostettu kaksiulotteisen kiinteistö-

järjestelmän normien mukaisesti. Näin esimerkiksi sellaisten kiinteistöjen muodostaminen, 

                                                           
30 Kartio 2010, s. 212. 
31 Niemi 2012, s. 46. 
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joita ei vielä ole rakennettukaan, ei ole nykynormien puitteissa mahdollista – niin kutsutut 

ilmakiinteistöt siten kuin ne Ruotsin mallin mukaisina voidaan hahmottaa.32  

 

2.2 Kohti kolmiulotteista kiinteistöjärjestelmää 

 

Kiinteistöjärjestelmä ja siihen liittyvä normisto lainsäädäntöineen edellyttää tältä kokonaisuu-

delta dynaamisuutta ja sopeutumiskykyä. Edellä todettu vaihtoehtoisten toimintamallien käyt-

tö kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän hahmottamisessa ja osittaisessa luomisessa osoittaa 

kuitenkin lainsäätäjän Suomessa jääneen jälkeen reaalimaailman tarpeiden hahmottamisessa 

kiinteistöjen käytön osalta. Suomalaista kiinteistöjärjestelmää on kyllä uudistettu vuosien var-

rella säätämällä lähes rinnakkain kiinteistönmuodostamislaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki 

1990-luvun lopulla, jolla kumottiin aiempi kaksilinjainen sääntely.33 Kirjaamisasiat on niin 

ikään siirretty käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen vuonna 2010. Tätä uudistusta voidaan 

pitää todella onnistuneena, sillä uudistuksen jälkeen kiinteistötietojärjestelmän kokonaisuus 

siirtyi yhdelle ja samalle rekisterinpitäjälle. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvina kärä-

jäoikeudet ovat voineet keskittyä kirjaamisasioiden sijasta niiden varsinaisen lainkäyttötehtä-

vän hoitamiseen täyspainoisesti.34 

Ruotsissa kolmiulotteiset kiinteistöt mahdollistava sääntely tuli mahdolliseksi vuonna 2004, 

kun Ruotsin maakaareen (jordabalk) otettiin uudet säännökset kolmiulotteisen kiinteistön 

muodostamisesta. Suomessa aiheeseen liittyen julkaisi samana vuonna Hokkanen Teknisessä 

korkeakoulussa lisensiaattityönsä 3D-kiinteistöjärjestelmän tarpeesta Suomessa. Sitä ennen 

aiheesta ei suomalaisessa kiinteistöjärjestelmää koskevassa tieteellisessä keskustelussa oltu 

kovinkaan laajasti kiinnostuneita.35 Hokkanen mainitsee kuitenkin lisensiaattityössään muu-

tamia suomalaisiakin lähteitä, joissa asiaa oli ainakin kartoitettu sekä lainsäädännön että 

maankäytön suunnittelun näkökulmasta.36  

Lopulta Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen Kiinteistöinsinöörien kerhon vuoden 2005 maa-

liskuussa tekemän aloitteen pohjalta maa- ja metsätalousministeriö asetti toukokuussa 2006 

työryhmän, joka laati asiassa työryhmämuistion mmm 2008:1. Varsinainen lainvalmistelutyö 

aloitettiin vasta vuoden 2015 elokuussa maa- ja metsätalousministeriön perustettua työryhmän 

                                                           
32 Ilmakiinteistöajatuksesta kts. HE 105/2017 vp, s. 15. 
33 Tästä tarkemmin kts. Vihervuori 2012, s. 89.  
34 Ungern 2007, s. 14–17.  
35 Työryhmämuistio mmm 2008:1, s. 7. 
36 Hokkanen 2004, s. 5. 
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kolmiulotteisen kiinteistönmuodostaminen lainsäädäntöpohjan valmistelemiseksi. Ennen tätä 

oli ministeriö vuonna 2011 jatkanut asian valmistelua tilaamalla asiantuntijaselvityksen oi-

keudellisten ongelmien kartoittamiseksi. Selvityksen laativat Helsingin yliopisto, Maanmit-

tauslaitos ja suurimpien kaupunkien kiinteistöinsinöörien edustus. Selvityksessä kuultiin li-

säksi laajaa joukkoa alan asiantuntijoita. 

 

2.3 Tarve uudistukselle ja valittu toteuttamistapa 

Maa- ja metsätalousministeriön 3D-kiinteistötyöryhmä esitti työryhmämuistiossaan vuodelta 

2008, että Suomessakin tehtäisiin mahdolliseksi muodostaa kiinteistöjä kolmiulotteisina te-

kemällä tarvittavat muutokset kiinteistöjärjestelmää koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen. 

Suurimmat muutokset tulisivat työryhmän mukaan KML ja MRL sääntelyyn.  

Kiinteistöjen kolmiulotteista muodostamista koskevassa hallituksen esityksessä on arvioitu, 

että uudistuksen voimaantulon jälkeen muodostettavien 3D-kiinteistöjen lukumäärä ei olisi 

kovinkaan suuri, muutamia kymmeniä kiinteistöjä vuosittain, ja niitä muodostettaisiin lähinnä 

kaupunkien keskusta-alueilla, eritoten maanalaisten pysäköintikohteiden rakentamisen yhtey-

dessä.37 Edellä on todettu Kampin keskuksen rakentamishankkeen olleen pioneerihanke, jossa 

kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen mahdollisuuden puuttuessa lainsäädännöstä tehtiin 

kiinteistön kolmiulotteista hallintaa koskeva hallinnanjakosopimus.38  

Kampin kauppakeskuksen tapauksessa 3D-kiinteistönmuodostus olisi mahdollistanut kiinteis-

tön jakamisen useiksi päällekkäin sijaitseviksi kiinteistöiksi jo rakennusvaiheessa sen sijaan, 

että kiinteistön käytöstä tulikin nyt tehdä hallinnanjakosopimus. Kampin keskuksen rakenta-

misen jälkeenkin on toteutettu useita kohteita, joissa 3D-kiinteistönmuodostus olisi tuonut 

mahdollisuuden muodostaa päällekkäin olevia kiinteistöjä ja selkeyttää vakuuskäytäntöjä. 

Esimerkiksi tällä hetkellä rakenteilla oleva kauppakeskus Redi Helsingin Kalasatamaan voi-

daan mainita tällaisena hankkeena.39 

Työryhmämuistiossa mmm 2008:1 maa- ja metsätalousministeriön 3D-kiinteistötyöryhmä 

kartoitti erialaisia tapoja, joiden kautta kiinteistöjärjestelmän kehittäminen olisi tarkoituksen-

                                                           
37 HE 205/2017 vp, s. 26. 
38Sopimusluonnos  on saatavissa mm. 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sopimus%20Kampin%20keskuksen%20yhteisj%C3%A4r
jestelyist%C3%A4.pdf.  
39 Asianajotoimisto HPP Oy:n blogijulkaisusta 22.3.2017 ”Kolmiulotteiset kiinteistöt – uusia ulottuvuuksia ra-
kennushankkeisiin”.  

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sopimus%20Kampin%20keskuksen%20yhteisj%C3%A4rjestelyist%C3%A4.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sopimus%20Kampin%20keskuksen%20yhteisj%C3%A4rjestelyist%C3%A4.pdf
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mukaista. Työryhmä päätyi esittelemään muistiossaan kolme erilaista vaihtoehtoa: 1) Niin 

sanottu nollavaihtoehto, jossa kiinteistöjärjestelmä säilytettäisiin nykyisellään ilman muutok-

sia; 2) Nykylainsäädännön sekä -järjestelmien kehittäminen tukemaan 3D-

kiinteistönmuodostusta erityistapauksissa; ja 3) Kiinteistöjärjestelmän muuttaminen kokonaan 

kolmiulotteiseksi.40 

 Hallituksen esityksessä kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi näistä vaihto-

ehdoista on lakiuudistuksen pohjaksi valittu vaihtoehto kaksi, eli nykylainsäädännön kehittä-

minen tukemaan 3D-kiinteistönmuodostusta sellaisissa tapauksissa, kun kiinteistön muodos-

taminen kolmiulotteisena on kokonaisarvioinnin kannalta järkevää. Tätä pidetään esityksen 

mukaan järkevimpänä vaihtoehtona kiinteistöjärjestelmän kokonaisuuden kannalta arvioituna. 

Kokonaan kolmiulotteiseen kiinteistöjärjestelmään siirtyminen ei esityksen mukaan ole realis-

tinen vaihtoehto. Hallituksen esityksen mukaan valittu malli tarjoaisi riittävän lainsäädännöl-

lisen viitekehyksen suurten rakennushankkeiden hallinnointiin nykyjärjestelmään verrattuna.41 

 

2.4. Keskeisten ehdotusten merkittäviä vaikutuksia uudistuksen myötä lyhyesti42 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi seuraavien säädösten säännöksiä: KML, 

KRL ja MRL. Lisäksi kumottaisiin laki palstatilalain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi. Uu-

distuksen voimaantulon jälkeen tämänhetkinen kaksiulotteinen kiinteistöjärjestelmä siis pidet-

täisiin perusteiltaan voimassa ja uudistettu lainsäädäntö mahdollistaisi 3D-kiinteistöjen muo-

dostamisen erityistapauksissa. Kolmiulotteisen kiinteistön määritelmä kävisi ilmi KRL 2.2 §: 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista kiinteistöistä tontit, yleiset alueet ja lunastusyksiköt voivat 

olla rajoiltaan sekä vaaka- että pystysuunnassa määrättyjä kokonaisuuksia (kolmiulotteinen 

kiinteistö). 3D-kiinteistöjen muodostaminen olisi uudistuksen myötä mahdollista vain sellai-

sella alueella KRL 2.2 § mukaan, joilla on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako, 

joka sisältäisi kolmiulotteisia tontteja.    

Uudistuksella ei muutettaisi peruskiinteistön eli 3D-kiinteistön perustana olevan kaksiulottei-

sen kiinteistön omistusta tai käyttöä. Tällaisiin muutoksiin edellytettäisiin edelleen pätevä 

oikeusperusta, kuten nykyisinkin. Toisaalta 3D-kiinteistöt saisivat saman statuksen lainhuuda-

tuksen, vaihdannan ja kiinteistökiinnityksen kohteina kuin kaksiulotteisilla kiinteistöillä on 

                                                           
40 Työryhmämuistio mmm 2008:1, s. 22. 
41 HE 205/2017 vp, s. 21. 
42 HE 205/2017 vp, s. 26–28.  
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nykyisin, ja joka niillä tulee olemaan uudistuksen jälkeenkin. Uudistuksellahan ei muuteta 

kiinteistöjärjestelmää kokonaan kolmiulotteiseksi, kuten todettua. Nykyinen sääntely, joka 

koskisi uudistuksen jälkeen kaksiulotteisia kiinteistöjä, olisi voimassa myös 3D-kiinteistöjen 

osalta.  

Rakennusluvan myöntämiseen uudistus vaikuttaisi 3D-kiinteistöjen osalta tuoden rakennuslu-

van myöntämisedellytyksiin muutoksia erityisesti 3D-kiinteistön rakentamista koskevia eri-

tyistarpeita huomioiden. Nykyisellään rakennuslupaa ei saa MRL 81 § mukaan myöntää sel-

laisella tontilla tapahtuvaan rakentamiseen, joka sijaitsee sitovan tonttijaon alueella, ellei täl-

laista tonttia ole merkitty kiinteistörekisteriin. MRL saisi uudistuksen myötä 81a §, jonka mu-

kaan rakennuslupa voitaisiin myöntää, vaikkei 3D-tonttia ole vielä muodostettu tai merkitty 

kiinteistörekisteriin. 

Maanalainen asemakaava 

Maanalainen asemakaava, josta säädetään MRL 56 § nojalla on tarjonnut mahdollisuuden 

laatia asemakaava maanalaisia alueita varten, jos maankäyttöä on ollut tarpeen suunnitella 

vain maanalaisia tiloja koskevaa rakentamista tai muuta käyttöä varten. Asemakaava voidaan 

maanalaisena laatia sellaiselle alueelle, jolla tällä hetkellä on voimassa asemakaava maanpin-

nalla tai alueelle, jossa maanpinnalla ei ole asemakaavaa.43 Säätämällä maanalaisesta asema-

kaavasta kaavoituslainsäädännössä on näin luotu mahdollisuus kaavan laatimiseen kolmiulot-

teisesti. Nykyistä MRL 78.5 § ehdotetaan uudistuksessa kumottavaksi, sillä sen mukaan tont-

tijakoa koskevia säännöksiä ei maanalaisen asemakaavan alueella sovelleta. Näin ollen uudis-

tuksen myötä voitaisiin jatkossa soveltaa myös tonttijakoa koskevia säännöksiä maanalaisen 

asemakaavan alueella. Majamaan mukaan maanalainen asemakaava tuleekin saamaan aivan 

uuden tehtävän ja merkityksen kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavan sää-

dösuudistuksen myötä sen nykytilaiseen merkitykseen verrattuna.44 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Vihervuori 2013, s. 203. 
44 Majamaa 2015, s. 355. 
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3. Ruotsin kiinteistöjärjestelmä 

 

Suomen kiinteistöjärjestelmän historia ja kehittyminen on vahvasti sidoksissa Ruotsin kiin-

teistöjärjestelmän evoluutioon. Autonomian aikana, vuodesta 1809 lähtien, Suomen suuriruh-

tinaskunnassa jäivät edelleen voimaan Ruotsin valtakunnan aikaiset lait ja oikeusjärjestelmä 

perusratkaisuineen, joista merkittävimpänä säädöksenä vuoden 1734 laki. Hallintobyrokrati-

amme on siis yhä edelleen pitkälti ruotsalaista perua, mitä voitaneen pitää lähtökohtaisesti 

positiivisena asiana. Byrokratian vastakohtana kun voidaan todeta olevan mielivaltaisen hal-

linnon. 

 

 Kiinteistöoikeuden kohtalonyhteydestä Ruotsin kuningaskunnan kanssa ajalta, jolloin Suo-

men nykyisen valtakunnan alue oli osa Ruotsia aina autonomian ajan lävitse, itsenäisyyden 

päivien koittamiseen ja nykyaikaan asti, on seikkaperäisesti kirjoittanut Niemi todeten Suo-

men nykyisenkin, vuoden 1995 maakaaren perustuvan ruotsalaiseen esikuvaan, jordabalke-

niin, joka säädettiin jo 1970.45 Suomalaisen lainvalmistelun historiassa ei Kankaan mukaan 

voida pitää edes mitenkään tavattomana, että hallituksen esityksessä  tuodaan jopa täysin re-

hellisesti esille kyseisen esityksen perustuvan suoraan ruotsalaiseen lainsäädäntöön, koska 

kokemukset siihen perustuen ovat olleet hyviä. Tällä professori Kangas viittaa vuonna 1968 

voimaan tulleeseen Suomen perintökaareen, jonka ruotsinkielinen käännös oli hänen mukaan-

sa suurelta osin Ruotsin perintökaaren lakitekstin mukainen.46   

 

3.1 Kiinteistön käsite Ruotsissa 

 

Ruotsalaisessa järjestelmässä kiinteistön käsite on määritelty laissa. Tuo laki on kuitenkin 

sikäläinen maakaari – jordbalk – kun Suomessa kiinteistön käsitettä joudutaan hakemaan 

kiinteistönmuodostamislaista.47 JB 1:1 § mukaan:  

 

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas 

antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning 

finns särskilda bestämmelser. 

 

                                                           
45 Niemi 2016, s. 2–4. 
46 Kangas 2016, s. 42. 
47 Ruotsissa JB:n 1:1a §:n mukainen 3D-kiinteistöjen määritelmä löytyy täysin identtisenä myös FBL 1:1a §:stä. 
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JB 1:1 § täydentää vielä 1a §, jolla on tarkennettu kolmiulotteiseksi katsottavan kiinteistön 

määritelmiä kiinteistöjärjestelmään tehtyjen uudistusten myötä:  

 

1a§ I denna balk betyder 

1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både ho-

risontellt och vertikalt, 

2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastig-

het än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och 

vertikalt, 

3. ägarlägenhetsfastighet: en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att 

rymma annat än en enda bostadslägenhet. 

 

Ruotsissa kiinteistö voidaan siis määritellä sekä perinteisellä tavalla kaksiulotteisesti että uu-

demman määritelmän mukaan kolmiulotteisena. Perinteisen itsenäisen 3D-kiinteistön lisäksi 

Ruotsissa voidaan JB 1a § mukaisena muodostaa 3D-kiinteistöinä erillinen 3D-tila (tredimen-

sionellt fastighetsutrymme) ja 3D-omistushuoneisto (ägarlägenhetsfastighet). Säännöksen 

mukaan erillinen 3D-tila on siis osa tavallista, kaksiulotteisesti määriteltyä kiinteistöä erotuk-

sena itsenäisestä 3D-kiinteistöstä. Tällainen 3D-tila voi sijaita kuitenkin maan pinnan alapuo-

lella osana kaksiulotteisesti määrättyä kiinteistöä erillisenä palstana. 3D-omistushuoneisto 

taas on kolmiulotteisesti määritetty huoneisto, joka on rekisteröity 3D-huoneistoksi.48 Seuraa-

valla sivulla olevat kuvat selventävät näiden kolmen 3D-kiinteistötyypin eroa.  

 

                                                           
48 Julstad kutsuu näitä nimellä en undergrupp till 3D-fastigheter eli 3D-kiinteistöjen alaryhmä. Julstad 2011, s. 
25. 
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KUVA 1: Perinteinen 3D-kiinteistö.49 KUVA 2: 3D-tila osana kaksiulotteista kiinteistöä, 

joka on siis kuvassa vasemmalla.50 

 

 

 
KUVA 3: 3D-omistushuoneistoja ovat A 1 – A 3. Lisäksi kuvassa on perinteinen 3D-

kiinteistö.51  

     

 
                                                           
49 Paulsson 2013. 
50 Paulsson 2013. 
51 Paulsson 2013.  
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3.2 Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän kehittyminen Ruotsissa – tarve uudistuksille 

 

Ruotsissa käynnistettiin selvitystyö kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän implementoinnin 

tarpeesta Suomen tapaan vuosikymmen aiemmin ennen kuin kolmiulotteisia kiinteistöjä kos-

keva lainsäädäntö lopulta astui siellä voimaan. Ruotsissa, aivan kuten oikeustila on vielä tätä 

kirjoitettaessa Suomessa, oltiin voitu siihen saakka voimassa olevan kiinteistöjä ja niiden 

käyttöä sekä hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nojalla jo hahmottaa kiinteistöjä kolmi-

ulotteisina. Toimintamallit olivat pitkälti samanlaiset kuin Suomessa nykyisin: Yhteisomistus 

(samäganderätt), hyödyntämisoikeus (nyttjanderätt) ja erilaiset yhteisjärjestelyt tai rasitteet 

(gemensamhetsanläggning, servitut). Hyödyntämisoikeus tarkoittaa esim. maanvuokrasopi-

muksia.  Toimintamallien ongelmat tilanteissa, joissa rakennuksia rakennetaan limittäin – 

byggnader som skjuter in över varandra – ovat Victorinin mielestä selvät. Hän näkeekin sel-

vän parannuksen uuden sääntelyn voimaantulon myötä, joka selkeyttää ja helpottaa kiinteistön 

käyttöä eri tarkoituksia varten, kuten maanpinnan yläpuolinen asuinkäyttö ja maanpinnan ta-

son alapuolella oleva pysäköintihalli esimerkiksi.52  

 

Ruotsissa käynnistettiin vuoden 1994 elokuussa toimet työryhmän perustamiseksi, jonka teh-

tävänä oli selvittää kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen hyödyntämistä. Se sai mietintön-

sä Tredimensionell fastighetsindelning (SOU 1996:87) valmiiksi kesäkuussa 1996. Mietin-

nössä suositeltiin vahvasti kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisjärjestelmän käyttöönottoa 

Ruotsissa.  

 

3.2.1 Tredimensionell fastighetsindelning – betänkande av utredningen om tredimens-

ionellt fastighetsutnyttjande (SOU 1996:87) 

 

Ajatus kiinteistöjen muodostamisesta kolmiulotteisina ei ole alkujaan ruotsalainen keksintö, 

vaan työryhmä sen sijaan, että olisi pyrkinyt keksimään kolmiulotteisen kiinteistön käsitettä 

uudelleen, päätti selvittää oikeusvertailevaa metodia käyttäen, millä tavalla muualla maail-

massa on ratkaistu kiinteistöjen ulottuvuuden määrittely ja siihen liittyvät ongelmat. Työryh-

män jäsenet käänsivät katseensa luonnollisesti muihin Pohjoismaihin, mutta niinkin kauas 

kuin Australiaan saakka.   

 

                                                           
52 Victorin 2004, s. 352–353. 
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Tarkasteluun työryhmä otti erityisesti niin sanotut omistusasunnot (ägarlägenheter) Tanskas-

sa ja Norjassa, sillä niitä voidaan suoraan pitää esimerkkinä siitä, miten kolmiulotteinen kiin-

teistönmuodostus on oikeudellisesti konstruoitu.53 Omistusasuntoja koskeva lainsäädäntö tuli 

Ruotsissa voimaan toukokuun alussa 2009, jolloin astui voimaan myös JB 1a § 3. kohta 

”ägarlägenhetsfastighet”. Suomeen ehdotettavan kolmiulotteisia kiinteistöjä ja niiden muo-

dostamista koskevan lainsäädännön nojalla ei ehdoteta tehtävän muutoksia asunto-

osakeyhtiöjärjestelmään ja asunnon omistamista koskeviin ratkaisuihin, jollaista ei Suomen 

järjestelmän kaltaisena ole käytössä Ruotsissa – tai muuallakaan maailmassa.54 

 

Työryhmä perehtyi erityisen suurella tarkkuudella kolmiulotteiseen kiinteistönhahmottamis-

ajatteluun Australian vanhimman territorion New South Walesin lainsäädäntömallin mukai-

sesti, jossa omistusoikeuksien jakamista eri tasoihin koskevalla sääntelyllä moneen tasoon 

sijoittuvassa rakennuksessa on pitkät perinteet. Territorion ”Strata Title” -mallin mukaisesti 

huoneiston omistusoikeus käsittää siihen kuuluvat seinät, katon ja lattian, mutta varsinainen 

rakennuksen runko (ruotsiksi: stomme) on rakennuksen omistajien yhteistä omaisuutta. Yh-

teistä omaisuutta on kaikki sellainen, joka ei kuulu johonkin huoneistoon.55 Strata-

järjestelmän ohella on käytössä myös tavallinen kiinteistönmuodostamisääntely. Näiden eroi-

na ovat karkeasti ottaen, että Strata-kiinteistönmuodostamissääntely soveltuu tapauksiin, jois-

sa kaikki strata-kiinteistöt mahtuvat eri tasoissa yhden rakennuksen sisälle. Tavallinen kiin-

teistönmuodostamissääntely sen sijaan ei edellytä kiinteistöjen mahtumista ennalta määrätty-

jen rajojen sisälle, vaan sitä voidaan soveltaa myös sellaisissa tapauksissa, joissa rakennusta ei 

vielä ole pystytetty.56 

 

Lopputuloksena työryhmä kokosi mietintöönsä lähtökohtia siitä, millaisia ovat tarkoituksen-

mukaiset oikeussäännöt kolmiulotteisten kiinteistöjen hyödyntämisen osalta.57 Ensinnäkin 

työryhmän mukaan oikeuden hyödyntää kiinteistöä tulee olla pysyvä, ennakoitavissa oleva ja 

itsenäinen. Toisekseen oikeuden kiinteistön hyödyntämiseen tulee näkyä ulospäin niin viran-

omaisille kuin muulle yhteiskunnalle. Lisäksi oikeus kiinteistön käytön hyödyntämiseen tulee 

voida pantata eli kiinteistöön tulee voida vahvistaa kiinnitys, jotta kiinteistön omistaja voi 

tarvittaessa täysimääräisesti hyötyä omistusoikeudestaan kiinteään omaisuuteen. Työryhmä 

                                                           
53 SOU 1996:87, s. 97. 
54 HE 205/2017vp, s. 12. 
55 SOU 1996:87, s. 114. 
56 SOU 1996:87, s. 118–119.  
57 SOU 1996:87, s. 138. 
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tuli myös siihen tulokseen, että kolmiulotteisen kiinteistön käyttöoikeuden omistamista kos-

kevien oikeussääntöjen tulee olla selkeitä. Selkeyteen oikeussääntöjen osalta ei ole mahdollis-

ta päästä, mikäli muutoksia tehdään pelkästään voimassa olevan lainsäädännön detaljeihin 

kiinteistöoikeudellisen lainsäädännön perusperiaatteiden ja päälinjojen sijaan.  

 

Kääntäen voidaan siis todeta työryhmän suositelleen mietinnössään, esittelemällä mainitut 

neljä lähtökohtaa, kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta koskevan lainsäädännön säätämistä 

myös Ruotsissa, koska siellä voimassa olleet vaihtoehtoiset toimintamallit ja niitä koskeva 

oikeudellinen sääntely eivät työryhmän asiantuntijoiden mielestä riittävän tyydyttävällä taval-

la täyttäneet niitä tavoitteita, joita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina kolmiulotteisten kiin-

teistöjen hyödyntämisen osalta.  

 

3.2.2 Regeringens proposition 2002/03:116 

 

Hallituksen esityksessä päädyttiin niin ikään kannalle, jonka mukaan kolmiulotteista kiinteis-

tönmuodostusta ja 3D-kiinteistöjä koskeva sääntely on Ruotsissa syytä saattaa voimaan li-

säämällä JB 1:1 § säännökset kolmiulotteisten kiinteistöjen osalta. Asiaa koskevassa hallituk-

sen esityksessä jatkettiin mietinnön SOU 1996:87 pohjalta esitettyjen kolmiulotteisia kiinteis-

töjä koskevien tarkoituksenmukaisten oikeussääntöjen kehittelyä ja arviointia. Uudistuksella 

arvoitiin olevan useita etuja verrattuna niihin vaihtoehtoisiin toimintamalleihin muodostaa ja 

hahmottaa kiinteistöjä kolmiulotteisesti Ruotsissa, joihin on viitattu jo edellä. 

 

Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen mahdollistamisen myötä 3D-kiinteistöihin voitai-

siin soveltaa Ruotsissa samoja säännöksiä kuin tavallisiinkin, kaksiulotteisesti muodostettui-

hin kiinteistöihin. Näin myös 3D-kiinteistöjä voitaisiin käyttää siten esimerkiksi kiinnityksen 

kohteina sillä tavalla kuin JB säätää.  Lisäksi uutta sääntelyä voitaisiin soveltaa moniin eri 

kiinteistön käyttöä ja rakentamista koskeviin tilanteisiin, joista nykyisellään on säännelty 

vaihtoehtoisin toimintamallein. 3D-kiinteistöjen saattaminen uudistuksen myötä kiinteistöre-

kisteriin rekisteröitäviksi maanomistuksen yksiköiksi parantaisi oikeusturvaa sekä 3D-

kiinteistötilan tai alueen omistajan kannalta, mutta myös yleisesti yhteiskunnassa tapahtuvan 

vaihdannan varmuuden kasvamisen kannalta.58  

 

                                                           
58 Prop. 2002/03:116, s. 41. 
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Totaalisen varauksettomasti hallituksen esityksessäkään ei uudistukseen suhtauduttu, mutta 

todettiin kuitenkin hyötyjen olevan niin merkittäviä, että uudistukseen on syytä ryhtyä. Ruot-

salaiset lainvalmistelijat pohtivat ansiokkaasti myös eri vaihtoehtoja uudelle 3D-kiinteistöt 

mahdollistavalle sääntelylle, joista esiin voidaan nostaa uudistettava rasitejärjestelmä (nya 

servitutregler) tai uudentyyppinen kiinteistön käyttöoikeuden muoto (ny form av nyttjande-

rätt) ja kolmantena vaihtoehtona oikeus yhteisomistuksessa olevan kiinteistön johonkin osaan 

(rätt till utrymme inom samägd fastighet). Seuraavassa tarkastellaan näitä hieman yksityis-

kohtaisemmin. 

 

3.2.2.1 Rasitejärjestelmän uudistaminen – nya servitutregler 

 

Ruotsin FBL nojalla on mahdollista perustaa rasitteita, jotka antavat kyllä itsenäisen käyttöoi-

keuden toisen kiinteistölle, joten miksei siis tästä jo olemassa olevasta sääntelystä voitu ajatel-

la olevan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi täysin uudelle kolmiulotteista kiinteistönmuodos-

tamista koskevalle lainsäädännölle. Tällainen FBL nojalla perustettu kiinteistönmuodostamis-

rasite (fastighetsbildningsservitut) on jopa kiinnitettävissä siten kuin JB säätää ja se voidaan 

rekisteröidä kiinteistörekisteriin.  

 

Hallituksen esityksen mukaan puheena olevaan rasitetyyppiin liittyy kuitenkin olennaisilta 

osin, että sillä on merkittävä arvo sen kiinteistön osalta, jonka hyväksi se perustetaan, mutta 

se ei toisaalta saa viedä kohtuutonta tilaa siltä kiinteistöltä, jolle rasite on toisen kiinteistön 

hyväksi perustettu (ett servitut får inte innebära ett totalt ianspråktagande av ett utrymme på 

den tjänande fastigheten). Lainsäädäntömuutoksin nämä olennaisesti kiinteistörasitteeseen 

liittyvät ominaisuudet voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin kolmiulotteisen kiinteistön-

muodostuksen tarpeita. Silloin kuitenkin etäännyttäisiin turhan kauaksi rasiteinstituution pe-

rusajatuksesta ja tämä johtaisi sen merkityksen kasvamiseen tarpeettoman suureksi. Näin hal-

litus päätyi toteamaan, ettei rasiteinstituution käytön laajentamisesta lainsäädäntömuutoksin 

ole uudistuksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.59 

 

 

 

 

                                                           
59 Prop. 2002/03:116, s. 40–41.  
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3.2.2.2 Uusi käyttöoikeus – ny form av nyttjanderätt 

 

Seuraavana potentiaalisena vaihtoehtona hallituksen esityksessä tarkasteltiin kiinteistöön 

kohdistuvan käyttöoikeuden (en ny form av nyttjanderätt) soveltamisalan laajentamista lain-

säädäntöä muokkaamalla sillä tavoin, että käyttöoikeutta koskeva sopimus voitaisiin tehdä 

pitkäaikaisempana ja sille annettaisiin lain nojalla rekisteröinti- sekä panttauskelpoisuus.  

 

Ruotsissa yleisin käyttöoikeus toisen kiinteistöön on maanvuokra. Tämä ei kuitenkaan anna 

vuokramiehelle oikeutta kiinteistön käyttöön täysimääräisenä, vaan valta disponoida kiinteis-

töstä on edelleen sen omistajalla. Niin ikään maanvuokrasopimuksen jatkuvuus kiinteistöjen 

omistajanvaihdostilanteissa on vaakalaudalla. Lainsäädännön keinoin tapahtuvaa uuden vah-

vemman käyttöoikeuden luomista pidettiin jokseenkin monimutkaisena ajatuksena, joka oli 

syytä unohtaa.60   

 

3.2.2.3 Oikeus yhteisomistuksessa olevan kiinteistön osaan – rätt till utrymme inom 

samägd fastighet 

 

Kolmantena mahdollisuutena olla ryhtymättä säätämään uutta kolmiulotteisia kiinteistöjä 

koskevaa lainsäädäntöä hallitus pohdiskeli ulkomaisten esikuvien mukaista ratkaisua, jossa 

käyttöoikeus kolmiulotteiseen tilaan on sidottu osuuden omistamiseen yhteisomistuksessa 

olevassa kiinteistössä (rätt till utrymme inom samägd fastighet). Tämänkin ratkaisumallin 

ongelmat olivat osittain yhteneväiset aikaisempien vaihtoehtojen kanssa: Tärkeimpänä omis-

tetun osuuden panttausmahdollisuuden puuttuminen ilman muiden yhteisomistajien suostu-

musta. Lisäksi yhteisomistussuhdetta pidettiin hankalana sellaisissa tapauksissa, joissa omis-

tettava osuus sijoittuisi kiinteistön ulkopuolelle.61 

 

3.3 Lopputuloksena uusi kiinteistönmuodostamisvaihtoehto 

 

Esitys uudeksi sääntelyksi 3D-kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi sai luonnollisesti osan 

ruotsalaisista lausunnonantajista nousemaan mitä ilmeisimmin myös ruotsalaisen oikeustie-

teen piirissä esiintyvään, niin tyypilliseen muutosvastarintaan. Uudistettavan lainsäädännön ja 

sen toteutustavan arvioitiin epäilijöiden taholta merkitsevän liian suurta muutosta kiinteistö-

                                                           
60 Prop. 2002/03:116, s. 41. 
61 Prop. 2002/03:116, s. 41. 
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oikeudelliseen järjestelmään kiinteistönmuodostamisen traditionaalisesti liittyessä maanpin-

nan tasoon ja siten vaikeuttavan ikiaikaista ruotsalaista ajatusta siitä, että kiinteä omaisuus 

tarkoittaa maan omistamista (den hittills rådande svenska uppfattningen om vad fast egendom 

är [jord]). Samassa yhteydessä viitattiin niin ikään siihen vanhaan maksiimiin, jonka mukai-

sesti oikeus hyödyntää kiinteistön ylä- ja alapuolista aluetta kuuluu kiinteistön omistajalle. 

Lisäksi uudistukseen epäilevästi suhtautuneet Tomakset (ruotsiksi: En tvivlande Tomas) il-

maisivat huolensa koko kiinteistöjärjestelmän muuttumisesta entistä monimutkaisemmin 

hahmotettavaksi uudenlaisen 3D-kiinteistötyypin myötä. Tämä saattaisi johtaa edelleen kiisto-

jen ja epäselvyyksien lisääntymiseen kiinteistöjä koskien.62 

 

Hallitus huomautti hyvin kohteliaalla tavalla esityksessään, ettei se halua kiistää sitä, etteivät-

kö uudistuksen toimivuutta epäilevät saattaisi olla myös oikeassa. Kolmiulotteisesta kiinteis-

töjärjestelmästähän ei Ruotsissa ollut aiempaa kokemusta lainsäädännön tasolla, mutta perus-

teellinen selvitystyö ulkomaisten järjestelmien osalta antoi olettaa, ettei uudistus tulisi aiheut-

tamaan kovin laajoja ongelmia tai vaarantaisi kiinteistöjärjestelmän kokonaisuutta merkittä-

västi. Näin ollen ei ollut syytä luopua uudistuksesta, vaan saattaa se voimaan esityksen mu-

kaisesti.63 Ruotsissa onkin voitu muodostaa kiinteistöjä kolmiulotteisesti vuoden 2004 tammi-

kuun ensimmäisestä päivästä lähtien. 

 

 

3.4 Kiinteistönmuodostamiselle asetettavat edellytykset Ruotsissa – tarkoituksenmukai-

suus  

 

Ruotsissa kiinteistönmuodostamiselle asetetaan yleisiä sopivuus- ja suunnitteluedellytyksiä 

(almänna lämplighets- och planvillkor) sekä erityisiä edellytyksiä, jotka koskevat yhtä lailla 

niin kaksiulotteisia kuin 3D-kiinteistöjä. FBL 3:1 § edellyttää siis jokaisen muodostettavan 

kiinteistön olevan sijainnin, laajuuden sekä kiinteistön muiden ominaisuuksien osalta käyttö-

tarkoitukseensa pysyvästi soveltuva. Yleiset sopivuus- ja suunnitteluedellytykset koskevat siis 

myös 3D-kiinteistöjä, mutta näiden muodostamiselle on Ruotsissa asetettu koko joukko eri-

tyisiä edellytyksiä, joiden tulee täyttyä, jotta kiinteistö voidaan muodostaa 3D-kiinteistönä 

kaksiulotteisen kiinteistön sijaan.  

 

                                                           
62 Prop. 2002/03:116, s. 42. 
63 Prop. 2002/03:116, s. 42. 
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FBL mukaiset yleiset sopivuusedellytykset (allmänna lämplighetsvillkor) ovat FBL 3:1 §:ssä, 

joita tulee noudattaa kaikissa kiinteistönmuodostamistoimituksissa, oli sitten kyse täysin uu-

den kiinteistön muodostamisesta tai kiinteistön uudelleenjärjestelystä (fastighetsreglerering). 

Kiinteistön täytyy siis olla pysyvästi sopiva käyttötarkoitukseensa. FBL 3:1.1 §  mukaan arvi-

oitaessa sopivuusedellytysten täyttymistä, tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, kuinka 

kiinteistö hahmottuu. Niin ikään edellytetään, jotta yleiset sopivuusedellytykset voivat täyttyä, 

että kiinteistölle voidaan taata kulkuyhteys sekä kunnallistekniikka. Tällöin kiinteistön voi-

daan katsoa täyttävän riittävän korkeat kiinteistötekniset vaatimukset, jotta sen muodostami-

nen on lain nojalla mahdollista.  

 

Sopivuusedellytysten täyttymisen arvioinnin lähtökohdaksi tulee asettaa kiinteistö silloin, kun 

se olisi rakennettu ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon laajasti kiinteistön maapohjan lisäksi 

myös kiinteistölle rakennettavat rakennukset ja laitteet sekä kiinteistön hyväksi mahdollisesti 

perustettavat rasitteet.64 Näin sopivuusedellytysten kokonaisarvioinnissa on kyse katsomisesta 

tulevaisuuteen. Lisäksi ruotsalaisessa kiinteistönmuodostuksessa korostetaan ihailtavalla ta-

valla kiinteistönmuodostamisessa asuinympäristönäkökulman (miljöaspekter) merkitystä. 

Asuinkiinteistön sijainnin (belägenhet) osalta tulee näet ottaa huomioon, että kiinteistöllä 

asuvat saavat viihtyisän ympäristön. Tällöin esimerkiksi meluntorjuntaan tulee kiinnittää riit-

tävällä tavalla huomiota jo kiinteistönmuodostamisvaiheessa – yleinen edellytys.65  

 

Yhteenvetona voidaan todeta yleisten sopivuusedellytysten muodostuvan seuraavista osa-

alueista: 1) Kiinteistöteknisten vaatimusten täyttyminen; 2) Kiinteistönmuodostuksen pysy-

vyys so. kiinteistönmuodostuksella ei tavoitella ratkaisuja lyhyellä tähtäimellä; ja 3) muodos-

tetun kiinteistön on tultava sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen lähitulevaisuudessa kiin-

teistönmuodostamisen tapahtumisesta. Högsta Domstolen on ratkaisussa NJA 1985 s. 110 

arvioinut FBL 3:1.2 § asettamaa edellytystä muodostettavan kiinteistön tulemisesta sille tar-

koitettuun käyttöön kohtuullisessa ajassa (aktualitetskravet). Tapauksessa oli kyse lohkomis-

toimituksesta (avstyckning) asuntorakentamista varten sellaisella alueella, jota ei ollut kaavas-

sa osoitettu asuntorakentamistarkoitukseen, vaan kiinteistö sijaitsi maatalouskäyttöön varatul-

la alueella. HD katsoi näin ollen, että kiinteistönmuodostustoimitus estyy sen perusteella, ettei 

kiinteistöä voitaisi rakentaa FBL 3:1.2 tarkoitettuun käyttöön kohtuullisessa ajassa, koska 

                                                           
64 LM Handbok FBL 2017, s. 73–74. 
65 LM Handbok FBL 2017, s. 75 ja 95. 
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alueella voimassa oleva kaava ei salli lohkokiinteistölle suunniteltua rakentamista. Kiinteis-

tönmuodostus ei siten täyttänyt sille FBL mukaan asetettua tarkoituksenmukaisuusvaatimusta.  

 

3.4.1 Tarkemmin kiinteistön tarkoituksenmukaisuuden käsitteestä – selkeä yhteys kaa-

vaan 

 

Arvioitaessa kiinteistön muodostamisvaiheessa kiinteistön tarkoituksenmukaisuutta, joudu-

taan siis katsomaan tulevaan. Tällöin tarkoituksenmukaisuusarvioinnissa on annettava vahva 

merkitys maankäyttötavoitteille sen tontin tai tilan osalta, jolle kiinteistöä ollaan muodosta-

massa. Mikäli maankäyttötavoitteita ei oteta huomioon, ei kiinteistönmuodostukselle ole yk-

sittäistapauksessa perusteita. Tapauksissa, joissa alueella on voimassa oleva kaava, on tarkoi-

tuksenmukaisuusarviointi yksinkertaista, sillä esimerkiksi asemakaavassa (detaljplan) on voi-

tu osoittaa alue asuntorakentamistarkoitukseen.66  

 

Kiinteistönmuodostuksen ja kaavoituksen yhteydestä säätävät FBL 3:2 ja 3 §. FBL 3:2 § mu-

kaan alueella, jolla on voimassa olevan asemakaava, tulee kiinteistönmuodostuksen tapahtua 

niin, ettei kaavan toteutumiselle synny haittaa. FBL 3:3 § taas koskee sellaista aluetta, jolle ei 

ole vahvistettu asemakaavaa. Siellä kiinteistönmuodostuksen tulee tapahtua niin, ettei vaikeu-

teta alueen tarkoituksenmukaista käyttöä, synnytetä epätarkoituksenmukaista rakentamista tai 

aiheuteta haittaa alueen kaavoitukselle ja sen suunnittelulle.   

 

Kaavoitusta koskevat säännökset ovat Ruotsissa PBL:ssä. Ainoa muutos kolmiulotteisen kiin-

teistöjärjestelmän käyttöönoton myötä PBL säännöksiin tehtiin, kun joissakin kohdin käsite 

maanpinta (mark) muutettiin tilaksi (utrymme).67 Kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta kos-

kevassa hallituksen esityksessä todettiin lisäksi, ettei uudistuksella tule olemaan sinänsä vai-

kutusta kuntien mahdollisuuteen säännellä maankäyttöä PBL säännösten nojalla.68 Tästä syys-

tä kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta koskeva hallituksen esitys käsitteli hyvin niukasti 

kaavoitusta koskevia kysymyksiä, koska tarvetta säännösmuutoksille ei juurikaan ollut.    

Kiinteistönmuodostusta koskevan sääntelyn yhteys kaavoitusta ja maankäyttöä koskevaan 

sääntelyyn tarkoittaa näin ollen uudistuksen jälkeenkin, että kiinteistönmuodostuksen tulee 

tapahtua kaavoitusta ja maankäyttöä koskevien määräysten kanssa yhteneväisesti. Lainvalmis-

                                                           
66 LM Handbok FBL 2017, s. 76–77.  
67 Sjödin – Wiström 2007, s. 79. 
68 Prop. 2002/03:116, s. 108. 
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teluaineistossa pohdittiin kuitenkin kaavoituksen ja kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen 

keskinäissuhteessa PBL:n tontin käsitettä (tomtbegrepp). 

 

Tontin käsitteen problematiikasta kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen yhteydessä 

 

PBL 3:15 § mukaan sellaiset tontit, jotka on tarkoitettu asuinkäyttöön, tulee suunnitella taval-

la, joka on sopiva paikalla esiintyvien sekä kaupunki- tai maisemakuvan että luonto- ja kult-

tuuriarvojen kanssa. Lisäksi säännös edellyttää, että tulee ottaa huomioon muun muassa pai-

kallisten luontoarvojen säilyminen ja huolehtia kulkuyhteydestä tontille, pysäköintialueesta 

sekä kohtuullisen matkan päässä olevasta lastaus- ja purkualueesta. Rakennettaessa tontille 

useamman asunnon käsittävä rakennus, lastentarha tai koulu yms. on säännöksen nojalla huo-

lehdittava riittävän kokoisen oleskeluun tarkoitetun alueen muodostumisesta tontille (friyta). 

Tilanteessa, jossa sekä pysäköintialueen että oleskelualueen toteuttaminen ei ole tilanpuutteen 

vuoksi mahdollista, on oleskelualue säännöksen nojalla asetettava ensisijaiseksi ja pysäköinti-

alue vasta toissijaiseksi.  

 

Hallituksen esityksessä säännöksen PBL osalta tontin käsite määritellään maa-alueeksi, joka 

muodostaa rakennusta varten tarkoitetun kokonaisuuden (mark som utgör en för bebyggelse 

avsedd enhet). Tonttiin käsitetään kuuluvaksi rakennusta varten tontilta varattu alue ja sen 

läheisyydessä oleva alue, jota käytetään tai joka on tarpeen rakennuksen käyttämiseksi sille 

suunniteltua tarkoitusta varten.69 Kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta koskevassa hallituk-

sen esityksessä Lantmäteriverket tai Boverket eivät katsoneet tarpeelliseksi muuttaa vakiintu-

nutta tontin käsitettä, koska tontti voi merkitä joissakin tilanteissa eri asiaa kuin kiinteistö. 

Tontti onkin näin ollen edelleen uudistuksen jälkeenkin käsitettävä funktionaalisena käsittee-

nä, joka useimmiten, muttei suinkaan aina, on yhtäpitävä kiinteistön kanssa. Näin ollen tontin 

käsitettä ei ole tarpeen muuttaa, koska voidaan katsoa PBL 3:15 § säännösten soveltuvan 

myös kolmiulotteisesti muodostettuihin kiinteistöihin. Niiden osalta tulee vain esimerkiksi 

rasitejärjestelyin huolehtia siitä, että PBL 3:15 § edellyttämät vaatimukset tontille ovat riittä-

vän oikeudellisesti pitävällä tavalla liitetty muodostettavaan 3D-kiinteistöön.70 

 

Ruotsalaisessa maanmittausalan keskustelussa on todettu, että joillekin kaavoitus- ja raken-

nusalan ammattilaisillekin saattaa olla epäselvää edellä kuvattu rajanveto tontin ja kiinteistön 
                                                           
69 Prop. 1985/86:1, s. 517. 
70 Sjödin – Wiström 2007, s. 80. 
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käsitteiden toisinaan käytännössä esiintyvistä eroavaisuuksista. Epäselvyyksillä on lisäksi 

tapana liittyä eritoten 3D-kiinteistöihin ja PBL 3:15 § sääntelyyn. Tätä ongelmaa, jos sitä sel-

laiseksi voidaan kutsua, pidetään kuitenkin tiedon puutteesta johtuvana, joka näin ollen saat-

taa johtaa vääränlaiseen lainsoveltamiseen. Sen vuoksi ei ole nähty tarvetta tehdä muutoksia 

voimassa olevaan oikeuteen pelkästään tästä johtuen.71   

 

Kokoavasti kiinteistönmuodostuksen ja maankäytön suhteen voidaan todeta FBL 3:1 § mää-

rittävän kiinteistön tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta muodostettavan kiinteistön osalta 

itsessään, kun taas FBL 3:2 ja 3 § liittävät muodostettavan kiinteistön sitä ympäröivään aluee-

seen, ja tuota aluetta koskeviin kaava- ja maankäyttömääräyksiin. Kiinteistöä koskevasta tar-

koituksenmukaisuusmääräyksestä on kuitenkin FBL 3:9 § mukaan poiketa, jos kiinteistön-

muodostamisen seurauksena on alueen kiinteistöjaotuksen paraneminen eikä ole odotettavis-

sa, että tarkoituksenmukaisemman kiinteistöjaotuksen toteutuminen poikkeamisen seuraukse-

na vaarantuisi. FBL 3:9 § koskee kaikkea kiinteistönmuodostusta, myös kolmiulotteista.  

 

3.4.2 Kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevat tarkoituksenmukaisuusvaatimukset 

  

Kolmiulotteisesti hahmotettavien kiinteistöjen muodostamista koskevat siis edellä kuvatut 

tarkoituksenmukaisuusvaatimukset. Niiden lisäksi on 3D-kiinteistöjen muodostamiselle ase-

tettu erityisiä tarkoituksenmukaisuusvaatimuksia, joista on säädetty FBL 3:1 § mukaisesti. 

 

En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får ny- 

eller ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åt-

gärder för att tillgodose det avsedda ändamålet.  

 

Edellä lausuttu tarkoittaa näin ollen, että arvioitaessa 3D-kiinteistön tai erillisen 3D-tilan 

muodostamista tulee ensin tehdä valinta kahden 3D-kiinteistönmuodostuksen tai muiden toi-

menpiteiden välillä. Kyseessä on asiaa koskevan hallituksen esityksen mukaan eräänlainen 

varovaisuusperiaate, jonka noudattaminen on tarpeen ainakin kolmiulotteisen kiinteistön-

muodostuksen käyttöön ottamisen alkuvaiheen aikana.72 Sääntöä voidaan pitää yleisenä edel-

lytyksenä 3D-kiiinteistön muodostamiselle ja sen mukaan 3D-kiinteistöjä voidaan muodostaa 

                                                           
71 Sjödin – Wiström2007, s. 83. 
72 Prop. 2002/03:116, s. 53. 
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ainoastaan, kun on selvää, että tämä on tarkoituksenmukaisempaa kuin muiden toimenpitei-

den toteuttaminen.73 

 

Säännös asettaa näin ollen maanmittausviranomaiselle (lantmäterimyndigheten) kiinteistötoi-

mituksen yhteydessä velvoitteen tutkia, mitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisimpana kiin-

teistöoikeudellisena keinona maankäytön järjestämiselle kussakin tapauksessa. Maanmittaus-

viranomaisen tuleekin arvioida ensisijaisesti muiden toimenpiteiden käyttöala. Tällöin vaihto-

ehtoina 3D-kiinteistölle voidaan pitää tavallista, kaksiulotteista kiinteistöä maanomistusjärjes-

telyjen (marköverföring) ja rasitejärjestelyjen avulla. Niin ikään tulee arvioida, voitaisiinko 

kiinteistönmuodostus toteuttaa sittenkin maanomistuksen yhteisjärjestelyjen keinoin tai mui-

den vakiintuneiden kiinteistönmuodostamistoimenpiteiden avulla. Ajatuksena on, että 3D-

kiinteistöjä muodostetaan vain silloin, kun tämä on selkeästi aiheellista.74  

Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen tarpeellisuuden arviointi verrattuna muihin kiinteis-

tönmuodostamisvaihtoehtoihin, joihin on viitattu edellä, voidaan arvioida kolmen kriteerin 

avulla. Ensimmäisenä voidaan ajatella tilannetta, jossa on kyseessä kallion sisässä sijaitsevan 

tilan (ett bergrum) erottaminen kiinteistöstä, jonka kanssa kalliotilalla ei ole mitään yhteyttä. 

Tällaisessa tapauksessa kiinteistönmuodostuksen tarkoitusta ei voida saavuttaa muilla tavoin 

kuin muodostamalla tuon kalliotilan itsenäiseksi 3D-kiinteistöksi. Kolmiulotteista kiinteis-

tönmuodostusta voidaan niin ikään pitää tarkoituksenmukaisempana sellaisessakin tapaukses-

sa, että sille löytyisi vaihtoehtoja. Tällöin on kyse sellaisesta tapauksesta, jossa tavallisten 

kiinteistönmuodostamisvaihtoehtojen valitseminen saattaisi selkeästi johtaa hallinnollisiin 

epäkohtiin tai oikeudellisiin epäselvyyksiin. Lopulta valinta tavallisen kiinteistönmuodostuk-

sen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tai kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen välillä on teh-

tävä sen nojalla, mitä voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden sopivimpana kiinteistönmuo-

dostamisvaihtoehtona.75 

Kokonaisarvioinnissa aktualisoituvana seikkana, joka punninnassa kaksiulotteisen kiinteistön 

tai muiden kiinteistönmuodostamistoimenpiteiden ja kolmiulotteisen kiinteistönmuodosta-

misvaihtoehdon osalta on otettava huomioon, on sellainen tilanne, jossa kiinteistölle on muo-

dostettava oikeus osuuteen toisen kiinteistön alueella. Tällaisen kiinteistönmuodostamisdi-

lemman ratkaisuna voi olla rasitejärjestely, mutta yhtä lailla erillisen 3D-kiinteistön muodos-

taminen. 3D-kiinteistön muodostamista puoltavina seikkana rasitteen perustamisen sijaan voi-
                                                           
73 LM Handbok FBL 2017, s. 102. 
74 LM Handbok FBL 2017, s. 102–103.  
75 LM Handbok FBL 2017, s. 103.  
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taisiin pitää sitä, että pääasiallinen vastuu kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta tulisi olemaan 

muodostettavan 3D-kiinteistön omistajalla. Ruotsalaisessa järjestelmässä taas tilanne, jossa 

aiotaan rakentaa asuinkäyttöä varten useita asuntoja käsittävä talo, johon muodostetaan 3D-

huoneistoja (ägarlägenheter), on kolmiulotteinen kiinteistönmuodostamisvaihtoehto jo käy-

tännössäkin ainoa mahdollisuus.76 

 

3.4.3 Erityiset edellytykset 3D-kiinteistöjen osalta 

Edellä laajasti käsitelty tarkoituksenmukaisuusvaatimus kolmiulotteisen kiinteistönmuodos-

tuksen osalta liittyy vahvasti kiinteistönmuodostuksen yleisiin edellytyksiin Ruotsissa, joista 

säädetään FBL 3:1 § nojalla. Säännöksen yleisiä tarkoituksenmukaisuusvaatimuksia sovelle-

taan siis todetulla tavalla kaikkiin kiinteistönmuodostamistilanteisiin. Kolmiulotteisten kiin-

teistöjen käyttöalaa on kuitenkin haluttu rajata sillä tavalla, että 3D-kiinteistöjä muodostettai-

siin riittävän harkiten. Tästä syystä kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskevat FBL 

3:1a § mukaiset erityiset edellytykset.  

 

1 a § Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas el-

ler ombildas får ske endast om 

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller annan 

anläggning eller en del av en sådan, 

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för 

att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, 

3. det står klart att åtgärden a) är motiverad med hänsyn till anläggningens 

konstruktion och användning, och b) är ägnad att leda till en mera ändamålsen-

lig förvaltning av anläggningen eller att trygga finansieringen eller uppförandet 

av anläggningen, och 

4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är 

ägnad att omfatta minst tre77 bostadslägenheter. 

 

                                                           
76 LM Handbok FBL 2017, s. 104. 
77 Alkuperäisessä hallituksen esityksessä asuntojen lukumäärä oli viisi. Sjödin ja Wiström kuitenkin ehdottivat, 
että asuntojen lukumääräksi voisi tulla kolme. Kts. Sjödin – Wiström 2007, s. 132. Säännös muutettiin vastaa-
maan ehdotettua lukumäärää vuonna 2009.  



  33 

 

Säännöksen FBL 3:1a § mukaisten ehtojen tulee täyttyä, jotta kolmiulotteinen kiinteistön-

muodostus on mahdollista. Ensimmäisenä edellytyksenä on, että muodostettava kiinteistö 

käsittää rakennuksen tai muun rakennelman taikka osan sellaisesta. Toisekseen kolmiulottei-

sen kiinteistönmuodostuksen yhteydessä on turvattava muodostettavalle kiinteistölle niiden 

oikeuksien toteutuminen, jotka ovat edellytyksenä kiinteistön tarkoituksenmukaiselle käytöl-

le. Kolmas kohta edellyttää kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamistoimenpiteen olevan pe-

rusteltu rakennelman rakenne ja käyttö huomioiden. Lisäksi toimenpiteen tulee voida osoittaa 

johtavan tarkoituksenmukaisempaan tapaan hallita rakennusta tai sen rahoituksen turvaami-

seen. Myös rakennuksen käytön kannalta kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen on oltava 

perustelluin tapa kiinteistönmuodostukselle. Neljännen edellytyksen mukaan asumistarkoitus-

ta varten kolmiulotteisena muodostetun kiinteistön tulee käsittää vähintään kolme asuntoa.  

Ensimmäisen edellytyksen mukaisella kiinteistön ulottuvuudella käsitetään sellaista yhteyttä 

määriteltyyn rakennelmaan, josta säädetään JB 2:1 § nojalla. Tämän säännöksen nojalla mää-

räytyy siis, mitä on pidettävä kiinteistöön kuuluvana tarpeistona (tillbehör). Rakennelma voi 

olla jo olemassa taikka vasta suunnitteilla ja se voi sijaita joko maan pinnalla taikka olla 

maanalainen. Toisen kohdan mukaisilla kiinteistölle kuuluvilla oikeuksilla tarkoitetaan esi-

merkiksi oikeutta kulkuun kiinteistölle ja sen oikeutta kunnallistekniikkaan. Keinoista näiden 

turvaamiseen kiinteistölle ei ole säädetty suoraan niitä koskevassa säännöksessä, mutta asiaa 

koskevan hallituksen esityksen mukaan kyseeseen voivat tulla erilaiset rasitteet – lähinnä FBL 

nojalla perustettava kiinteistönmuodostamisrasite (fastighetsbildningsservitut), joissakin ta-

pauksissa sopimusrasite (avtalsservitut).78 

Kolmannen kohdan edellyttämien vaatimusten taustalla on pyrkimys ehkäistä jo olemassa 

olevien kiinteistöjen ja kiinteistöjaotuksen tarpeetonta pirstoutumista. Kohdan osalla a on 

kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen edellytyksiä arvioitaessa erityisen suuri painoarvo 

silloin, kun ollaan jakamassa olemassa olevaa tiettyä kiinteistöä kahdeksi tai useammaksi 3D-

kiinteistöksi. Kohdan b osuus taas edellyttää, että toimenpiteillä saavutetaan etua, joka voi 

olla kahdenlaista: Rakennuksen käyttötarkoitukset ovat ennen kiinteistönmuodostusta niin 

erilaiset, että tämä vaikeuttaa rakennuksen hallintojärjestelyitä. Tällöin kolmiulotteisella kiin-

teistönmuodostuksella voidaan saavuttaa tarkoituksenmukaisempi ratkaisu rakennuksen hal-

linnan osalta. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi, kun rakennuksessa on sekä asuin- 

että konttoritiloja. Toisekseen jakamalla kiinteistö voidaan sellaisessa tilanteessa, jossa perus-
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kiinteistön omistaja ei ole kiinnostunut sijoittamaan rakennushankkeeseen, mahdollistaa yk-

sittäisen rakennushankkeen toteutuminen ylipäänsä.79 Kyseessä voi olla esimerkiksi raken-

nuksen – peruskiinteistön – laajennus vertikaalisessa ulottuvuudessa ylöspäin. 

Rakennushankkeiden toteutumisen kannalta on niin ikään merkityksellinen säännös FBL 

3:1.2 a §, jonka osalta sääntely koskee sellaisia rakennelmia, joita ei ole vielä rakennettu. Täl-

laisen kiinteistön kolmiulotteiselle muodostamiselle on edellytyksenä, että kiinteistö on muo-

dostettava hankkeen rahoittamiseksi tai rakennuksen käytön turvaamiseksi. Lisäksi kiinteistö 

on voitava saattaa käyttöön lähitulevaisuudessa – aktualitetskravet. Tyypillinen tarve muodos-

taa kiinteistö, jota ei ole vielä rakennettu, on rahoituksen saaminen asettamalla kiinteistö pan-

tiksi vakuustarkoituksessa. Kiinteistön saaminen tarkoituksenmukaiseen käyttöön lähitulevai-

suudessa taas tarkoittaa FBL 3:1 § mukaisesti, että on olemassa todennäköisiä syitä suunnitel-

lun rakennuksen toteutumisen osalta. Vahva indisio tälle on rakennusta varten jo saatu raken-

nuslupa tai suuri todennäköisyys sen saamiselle. Soveliaana peukalosääntönä voidaan pitää 

rakentamisen alkamista vuoden kuluessa.80  

Ruotsissa kiinteistönmuodostus on sidottu hyvin vahvasti tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen 

toteutumiseen. Sen vuoksi FBL 3:1.2 a § merkitseekin verraten merkittävää poikkeusta pää-

sääntöön, jonka mukaan 3D-kiinteistön muodostamisessa lähtökohtana on jo olemassa oleva 

rakennus tai sen osa. 3D-kiinteistön tulee näin ollen sisältää rakennus tai sen osa Ruotsin jär-

jestelmässä. Muussa tapauksessa on kyse niin sanotusta ilmakiinteistöstä. Tällaisen ilmakiin-

teistön rakentamiseen liittyy olennaisesti aika, jonka puitteissa kiinteistö rakennetaan tai se 

tulisi rakentaa. Edellä on esitetty soveliaaksi peukalosäännöksi rakentamisen aloittamista 

vuoden kuluessa. Miten on sen sijaan suhtauduttava sellaiseen tilanteeseen, jossa rakentami-

sen alkaminen viivästyy tai 3D-kiinteistöä ei koskaan rakenneta? 

Määräajan 3D-kiinteistön rakentamiselle, joka ei kuulu jo olemassa olevan rakennuksen osak-

si, asettaa maanmittausviranomainen kiinteistönmuodostuksen yhteydessä. Viranomaisen tu-

lee tällöin määrätä, milloin kiinteistön on oltava rakennettu. Viranomainen voi tarvittaessa 

pidentää määräaikaa. Hallituksen esityksessä asiaa pohdittiin ruotsalaiseen tapaan hyvin kat-

tavasti. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, tulisiko määräaika, jolloin 3D-kiinteistön tu-

lee olla rakennettu, määritellä säännöstasolla tarkasti. Osa lausunnonantajista oli tätä mieltä, 

mutta hallitus ei pitänyt kiinteiden määräaikojen säätämistä tarpeellisena. 

                                                           
79 Prop. 2002/03:116, s. 142. 
80 Prop. 2002/03:116, s. 143. 
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Hallitus lähestyi kysymystä kiinteästä määräajasta vertaamalla AL 24 § mukaista sääntelyä 

3D-kiinteistönmuodostukseen ilmakiinteistöjen osalta. AL 24 § mukaan maanmittausviran-

omaisen – toimitusinsinöörin – on kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevassa päätöksessään 

ilmoitettava niin ikään määräaika sille, kun päätöksen mukaisten toimenpiteiden tulee olla 

suoritettuina – den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen skall vara utförd. Hallitus 

esitti näin ollen, että maanmittausviranomainen asettaa vastaavalla tavalla määräajan, jolloin 

kiinteistön tulee olla rakennettu. Määräajan pituuden osalta ei kuitenkaan katsottu olevan tar-

peellista antaa laissa tarkempia säännöksiä. Myöskään AL ei sisällä määräaikaa koskevia 

säännöksiä.81 

FBL 4:25 a § säädetäänkin näin ollen, että FBL 3:1 a § 2 momentin mukaan tapahtuvan kiin-

teistönmuodostuksen yhteydessä maanmittausviranomaisen on kiinteistönmuodostamispää-

töksen (fastighetsbildningsbeslut) yhteydessä asetettava määräaika, jonka kuluessa rakennus 

on toteutettu. Viranomainen voi lisäksi, jos siihen on erityisiä syitä, pidentää määräaikaa.  

 

3.4.4 Kiinteistöä ei koskaan rakennetakaan tai se ei enää vastaa alkuperäistä tarkoitusta 

Huolimatta siitä, että toimitusinsinööri FBL 3:1 a § 2 momentin mukaisten kiinteistönmuo-

dostamispäätösten yhteydessä asettaa FBL 4:25 a § nojalla määräajan 3D-kiinteistön raken-

tamiselle ja erityisen syyn perusteella vielä jopa jatkaisi tuota määräaikaa, saattaa olla, ettei 

kiinteistöä koskaan rakenneta. Tällaista tilannetta varten on nimenomaisia säännöksiä, joiden 

mukaan muut kiinteistönomistajat voivat lunastaa (inlösä) rakentamattomat 3D-kiinteistöt tai 

3D-tilat ja näin ollen hävittää taikka raivata (undanröja) ne pois tieltään, jollaista ilmausta 

Julstad osuvasti käyttää puhuttaessa rakentamattomien kiinteistöjen palautumisesta osaksi 

peruskiinteistöä.82 Nuo säännökset ovat FBL 8 luvussa.  

Lähtökohtana 3D-kiinteistön lakkauttamiselle voidaan pitää vapaaehtoisesti tapahtuvaa, kiin-

teistönmuodostamista koskevan sääntelyn mukaisesti tapahtuvaa kiinteistön siirtymistä. Vaih-

toehtoisesti voidaan soveltaa FBL 5 luvun pakkoon perustuvia, kiinteistönmuodostamista 

koskevia säännöksiä.83 Lunastusta koskeva sääntely on Ruotsissa kattavaa ja myös jokseenkin 

monimutkaista. Näin ollen käsittelen ainoastaan FBL 8 luvun 3D-kiinteistöjä koskevia sään-

                                                           
81 Prop. 2002/03:116, s. 63–64. 
82 Julstad 2011, s. 115. 
83 Sjödin – Wiström 2007, s. 103.  
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nöksiä seuraavassa yleispiirteisesti luoden kuvan siitä, millä tavalla 3D-kiinteistöt, joita ei 

voida enää käyttää niiden alkuperäiseen tarkoitukseen palautuvat osaksi peruskiinteistöä. Tar-

kastelen niin ikään ”ilmakiinteistön”, jota ei koskaan rakennettu, lunastamista koskevaa sään-

telyä.  

FBL 8:5 § sisältää säännökset 3D-kiinteistön lunastuksesta silloin, kun vahingoittunut 3D-

kiinteistö on osa useampaa kiinteistöä. Säännöstä voidaan soveltaa silloin, kun 3D-kiinteistö 

tai kolmiulotteinen tila – 3D-tila – ei enää täytä sille asetettua tarkoitusta sen vuoksi, että sen 

ydin (kärna) on esimerkiksi tulipalon seurauksena vahingoittunut siinä määrin, että se tulisi 

korvata uudella. Lisäksi tällaisen tilanteen tulee olennaisesti vaikeuttaa naapurikiinteistön 

käyttöä, jotta säännös voi tulla sovellettavaksi. Oikeus lunastamiseen on säännöksen mukai-

sessa tilanteessa sillä, joka omistaa osan rakennuksesta, jossa 3D-kiinteistö sijaitsee. Lunas-

tamiseen oikeutettu voi olla myös peruskiinteistön omistaja, jonka kiinteistöä 3D-kiinteistö 

rasittaa (urholkar).84  

Sellaisessa tilanteessa, jossa yllä olevat edellytykset lunastukselle ovat olemassa, mutta lunas-

tusta ei tapahdu, tulee maanmittausviranomaisen määrätä ne 3D-kiinteistöt tai 3D-tilat, joihin 

vahingoittunut osa kuuluu, lunastuksella lakkautetuiksi. Lakkautetut 3D-kiinteistöt tulevat 

näin ollen takaisin osaksi sitä peruskiinteistöä, johon ne edelleen kuuluisivat, ellei mihinkään 

kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta koskeviin toimenpiteisiin oltaisi koskaan ryhdytty. 

Toisin sanoen kiinteistöt liitetään takaisin niihin peruskiinteistöihin, joita 3D-kiinteistöjen 

muodostaminen on niiden olemassaolon ajan rasittanut.  

Vahingoittunut osa kiinteistöä voi niin ikään sijaita kokonaisuudessaan yhden ainoan 3D-

kiinteistön tai 3D-tilan sisäpuolella vaikeuttaen siihen rajoittuvan toisen kiinteistön käyttöä. 

Tällaisessa tilanteessa maanmittausviranomaisen tulee FBL 8:6 § mukaan soveltaa FBL 8:5.3 

§ määräten vahingoittuneen kiinteistön liitettäväksi siihen kiinteistöön, johon vahingoittunut 

kiinteistö rajoittuu tai jota sen perustaminen on rasittanut.  

3D-kiinteistö tai 3D-tila ei välttämättä vahingoitu jonkin onnettomuuden seurauksena niin 

vakavalla tavalla, että sitä voitaisiin kokonaisuudessaan pitää kelpaamattomana sen alkupe-

räistä tarkoitusta varten. Tällöin perusteet koko 3D-kiinteistön lunastamista varten eivät täyt-

tyisi, vaan kiinteistöstä voidaan lunastaa FBL 8:5–7 § nojalla vain vahingoittunut osa. Mikäli 

jäljelle jäävän kiinteistön osa lunastuksen takia muuttuisi kelpaamattomaksi tarkoituksenmu-
                                                           
84 Sjödin – Wiström 2007, s. 103. 
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kaista käyttöä varten, tulee sekin lunastaa FBL 8:9 § mukaisesti. Säännös edellyttää näin ollen 

kokonaisarviointia vahingoittuneen osan lunastamisen vaikutuksesta jäljelle jäävän kolmiulot-

teisen osuuden kannalta. Lunastusvelvollisuus voidaan kaiken lisäksi käsittää laajasti koske-

maan myös sellaista jäljelle jäävän kiinteistön osaa, joka ei välttämättä muodosta 3D-tilaa.85   

Niin sanottujen ”ilmakiinteistöjen” (”hål i luften”) lunastamista ja lakkauttamista koskeva 

sääntely on FBL 8:7 §:ssä. Säännöksen mukaan sovelletaan FBL 8:5 § 2–4 momenttien sekä 

FBL 8:6 § mukaista sääntelyä sellaisten kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen tuloksena 

muodostettujen rakennusten osalta, joita ei lopulta olekaan rakennettu sen määräajan puitteis-

sa, jonka maanmittausviranomainen on kiinteistönmuodostamispäätöksen yhteydessä asetta-

nut siten kuin asiasta säädetään FBL 4:25 a § nojalla.   

Kiinteistönmuodostuksen osalta Ruotsissa vahvasti noudatettavan tarkoituksenmukaisuusar-

vioinnin, jonka toimitusinsinööri kiinteistönmuodostamisvaiheessa siellä viran puolesta suo-

rittaa, otetaan kiinteistönmuodostuksessa luonnollisesti huomioon myös asemakaavan kiin-

teistönmuodostamiselle asettamat vaatimukset. FBL 3:2 § mukaan kiinteistönmuodostus ei 

saa sellaisella alueella, jolla on voimassa oleva asemakaava tai jolle on annettu alueen käyttöä 

koskevia määräyksiä (områdesbestämmelser), olla niiden kanssa ristiriidassa. Kolmiulottei-

nen kiinteistönmuodostus on näin voinut olla osa asemakaavan tai alueen käyttöä koskevien 

määräysten toteuttamista. Mikäli ryhdyttäisiin lunastustoimiin vahingoittuneen ja sellaisen 

3D-kiinteistön, joka ei enää täytä sen alkuperäistä tarkoitusta taikka rakentamattomaksi jää-

neen 3D-kiinteistön osalta, lunastustoimenpide saattaisi olla FBL 3:2 § vastainen. FBL 8:8 § 

nojalla onkin säädetty, että tietyt kiinteistönmuodostamistoimitusten yhteydessä sovellettavat 

säännökset jäävät FBL 8:5–7 § sovellettaessa vaille vaikutusta. Näin ollen kiinteistönmuodos-

tukselle ei ole tällaisissa tapauksissa FBL 3:2 § johtuvaa estettä.    

 

 

 

 

 
                                                           
85 Sjödin – Wiström 2007, s. 105. 
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3.4.5 Kiinteistöjen rajojen määrittelyn problematiikasta 

Kolmiulotteisen kiinteistön rajojen määrittelyn osalta voidaan kohdata haasteita johtuen tä-

män kiinteistönmuodostamistyypin erityispiirteistä, joista on useasti merkityksellisin maan-

pinnan tason puuttuminen kiinteistöstä kokonaan. Mikäli 3D-kiinteistöllä on myös maan pin-

nalla sijaitsevia osia, voidaan rajat siellä määritellä aivan kuten kaksiulotteistenkin kiinteistö-

jen osalta. Rajojen määrittelyssä 3D-kiinteistöihin liittyen saatetaan törmätä vaikeuksiin myös 

sellaisten oikeusjärjestelmien piirissä, joissa kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus on ollut 

mahdollista jo pitkään.  

Paulssonin mukaan esimerkiksi Australiassa ei oltu useammankaan vuosikymmenenkään jäl-

keen voitu täysin eksplisiittisesti määrittää, mitä tarkoitetaan rakennuksen omistajien yhteisel-

lä omaisuudella – common property. Aikaisemmin oli toki määritetty useamman erillisen 

kiinteistön käsittävän rakennuskokonaisuuden yksittäisten 3D-kiinteistöjen – huoneistot – 

rajojen olevan seinien ja välipohjan keskiviivan mukaiset. Ongelmia aiheutti rajan määritys 

siellä, missä oli esimerkiksi parvekkeita.  Näin ollen säädettiin vuonna 1973, että rakennuksen 

yhteisomistajien yhteistä omaisuutta olivat kaikkein uloimmat seinät ja rakenteet (--all the 

structural cubic space, such as external floors, walls and ceilings, became common property.-

-). Tällä säännösuudistuksella saatiin kuitenkin tosiasiassa lopulta  ratkaistuksi vain yhteisesti 

omistetun omaisuuden hoitoa ja huoltoa koskevan vastuun jakamista koskenut epätietoisuus.86 

Paulssonin mukaan on ollut edelleen epäselvää, mitä todella tarkoitetaan termillä common 

property? Säännösuudistus määritti näet hänen mukaansa yksiselitteisesti sen, ettei yhteisesti 

omistettu omaisuus ole mihinkään yksittäiseen huoneistoon kuuluva omistusoikeus.87   

Kiinteistöjen rajoja koskevaa sääntelyä on Ruotsissa niin FBL kuin JB piirissä. FBL sisältää 

säännökset siitä, millä tavalla kiinteistöjen rajat tulee esittää. FBL 4:27 § velvoittaa maanmit-

tausviranomaiset siinä laajuudessa kun on tarpeellista, määrittämään ja merkitsemään kiinteis-

tönmuodostamisen tuloksena syntyneet kiinteistöjen rajat. FBL 4:28 § puolestaan asettaa vi-

ranomaisille velvoitteen laatia kiinteistötoimituksen perusteella kartta, josta käy selville toimi-

tuksen lopputulos. Säännöksen mukaan karttaa ei ole välttämättä tarpeen laatia, jos kiinteistö-

toimitus voidaan ilman sellaistakin suorittaa ja lopputulos on ilman karttaa todettavissa. Mikä-

li kiinteistötoimituksen kiinteistöjaotuksen ja muille olosuhteille aiheuttamat muutokset sitä 

edellyttävät, tulee asiassa laatia vielä erillinen selvitys. JB 1:3 § sisältää puolestaan säännök-
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sen, jonka perusteiden mukaan kiinteistön rajat määräytyvät. Kiinteistön rajoilta edellytetään 

laillista perustaa, kuten kiinteistötoimitus tai lainvoimainen tuomio yms. Lisäksi rajojen tulee 

olla merkitty maastoon. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan rajat säännöksen mukaan määrit-

tää kiinteistökartan ja toimitusasiakirjojen perusteella. 

Lantmäteriverket on kiinteistön rajojen määrittämisen osalta katsonut, että raja tulisi ensisijai-

sesti olla jokin kohtalaisen kiinteä rakennelma tai muodostelma, kuten tie tai muuri taikka 

penkere. Mainituista rakennelmista tai muodostelmista voidaan käyttää yhteisnimitystä luon-

nolliset rajat. Luonnollisten rajojen puuttuessa voidaan käyttää kiinteistön rajojen määrittämi-

sen apuna koordinaatteja sikäli, kun maastoon ei ole kiinteistön osalta tehty mitään rajamer-

kintöjä.88 

Kolmiulotteisten kiinteistöjen osalta rajojen merkitseminen maan pinnalle voi tulla kysymyk-

seen siinä tapauksessa, että 3D-kiinteistöstä osa sijoittuu maanpinnan tasoon. Tällöin voidaan  

soveltaa normaalilla tavalla kiinteistön maanpinnan tasoon kiinteistöjen rajojen määrittämistä 

koskevia säännöksiä. Puhuttaessa sellaisen 3D-kiinteistön rajojen määrittämisestä, jolla ei ole 

maanpinnan tasossa olevaa osaa, kiinteistön ulkorajat voidaan määrittää sen uloimpien raken-

teiden perusteella.89 Kiinteistökokonaisuus, joka muodostuu useasta 3D-kiinteistöstä, edellyt-

tää näiden osakiinteistöjen rajojen määrittämistä jollakin tavalla. Näin ollen onkin omaksuttu 

ratkaisu, jossa osakiinteistöjen välinen raja määritetään kulkemaan keskellä seinää ja keskellä 

välipohjaa niiden keskiviivan mukaisesti – mitt i vägg och mitt i bjälklag. Rajat on tavallisesti 

merkitty toimitusasiakirjoihin rakennepiirrustuksia apuna käyttäen. Lantmäteriverket pitää 

järjestelyä onnistuneena.90  

FBL 3:1a § nojalla muodostettavan kolmiulotteisen kiinteistön, jota ei ole vielä olemassa, 

hallituksen esityksessä kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi pohdittiin ke-

vyempää vaihtoehtoa tehdä tarvittavia muutoksia kiinteistöjen välisiin rajoihin kiinteistön 

lopulta saatua fyysisen muotonsa. Ajatus kevyemmästä menettelystä kuin jo voimassa olevan 

oikeuden mukaiset kiinteistönmääritystoimet ei kuitenkaan johtanut uuteen kevyempään sään-

telyyn.91 Lantmäterivärket on vuonna 2007 julkaistussa raportissaan todennut, että FBL 3:1a § 

mukaisen 3D-kiinteistön ollessa kyseessä on olemassa pieni tulkinnanvara kiinteistönmuodos-

tamispäätöksen ja lopullisen, rakennetun kiinteistön kiinteistörajojen suhteen. Näin ollen vain 
                                                           
88 Sjödin – Wiström 2007, s. 85. 
89 Sjödin – Wiström 2007, s. 85. 
90 Sjödin – Wiström 2007, s. 86. 
91 Prop. 2002/03: 116, s. 70. 
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sellaisissa merkittävissä tapauksissa, joissa rajat rakennetun ja muodostamispäätöksen välillä 

poikkeavat olennaisesti toisistaan, on tarve kiinteistönmäärittämistoimenpiteille.92 

 

3.5 Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen nykytila Ruotsissa 

Kolmiulotteisen kiinteistönjärjestelmän valmisteluvaiheen aikana uusi kiinteistönmuodosta-

misoppi kohtasi ymmärrettävällä tavalla vastustusta. Saatettiin olla huolissaan siitä, että uu-

distus johtaisi olemassa olevan kiinteistönkannan pirstaleisuuteen, josta taasen olisi seurauk-

sena kiinteistöjärjestelmän monimutkaistuminen ja siihen liittyvien epäselvyyksien lisäänty-

minen oikeudellistenkin riitojen määrän kasvuna. 

Kiinteistöjä on voitu muodostaa myös kolmiulotteisina Ruotsissa tätä nykyä yli 14 vuoden 

ajan. Tilastojen valossa voidaan arvioida kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen olevan yhä 

edelleen kaikkien Ruotsissa vuoden aikana muodostettavien kiinteistöjen lukumäärään verrat-

tuna sangen varovaista. Vuoden 2017 loppuun mennessä 3D-kiinteistöjen lukumäärä Ruotsis-

sa oli yhteensä 921 kiinteistöä. Tämä lukumäärä käsittää vain niin sanotut varsinaiset 3D-

kiinteistöt eli lukuun eivät sisälly 3D-omistushuoneistot (ägarlägenheter), joita oli muodostet-

tu vastaavaan ajankohtaan mennessä jo 1204 kappaletta.93 Kolmiulotteisten omistushuoneisto-

jen muodostamisen mahdollistava sääntelyhän tuli Ruotsissa mahdolliseksi 1. päivänä touko-

kuuta 2009.  

Kolmiulotteiselle kiinteistönmuodostukselle asetettu melko tiukka, varovaisuusperiaatteelle 

rakentuva tarkoituksenmukaisuusvaatimus, jonka mukaisesti 3D-kiinteistön muodostaminen 

on mahdollista vain, mikäli se on kaikkein sopivin toimenpide (det står klart att åtgärden är 

mest lämplig) lienee vaikuttanut 3D-kiinteistöjen melko vähäiseen määrään ainoastaan maltil-

lisesti.  

Pikemminkin on tavallista, että sopivasta kiinteistöjaotuksesta keskustellaan asianosaisten ja 

toimitusinsinöörin kesken, jolloin toimitusinsinööri selvittää, täyttyvätkö FBL 3 luvun mukai-

set edellytykset kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen osalta.94 Tässä yhteydessä onkin 

usein pidetty parhaana vaihtoehtona 3D-kiinteistöä, mikäli edellytykset sellaisen muodosta-

                                                           
92 Sjödin – Wiström 2007, s. 89.  
93 Fastighetsregistret. Helårsstatistik år 2017.  
94 Sjödin – Wiström 2007, s. 50. 
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miselle vain täyttyvät ja asianosaiset ovat sen muodostamisesta yksimielisiä. Tämä on ym-

märrettävää, sillä kiinteistönomistus takaa suuremman vapauden ja varmuuden kuin käyttö- 

tai hyödyntämisoikeudet.   

 

3.5.1 Kolmiulotteisuus edelleen vain suurimpien kaupunkien ilmiönä  

Ruotsin kolmessa suurimmassa kaupungissa Tukholmassa, Malmössä ja Göteborgissa kolmi-

ulotteisesta kiinteistönmuodostuksesta voidaan katsoa tulleen jo arkipäivää.95 Tiedon vahvis-

taa myös 3D-kiinteistöjen lukumäärät lääneittäin jaotteleva tilasto vuodelta 2017.96 Sen mu-

kaan 3D-kiinteistöt ovat jakautuneet suurimmilta osin Tukholman, Skånen ja Länsi-

Götanmaan läänien alueille, joissa sijaitsevat myös mainitut kolme suurta kaupunkia. 

Suurimpien kaupunkien maankäyttöviranomaisten voidaan sanoa ajattelevan kiinteistönmuo-

dostuksen suhteen nykyisin kolmiulotteisella tavalla ajattelun ulottuessa myös kaavoituksen 

asteelle. Tukholmassa ja Malmössä motiivit muodostaa kolmiulotteisia kiinteistöjä ovat kun-

nallisten maankäytöstä vastaavien viranomaisten mukaan monenlaisia. Tavoite tehostaa kiin-

teistön hallintoa on varsin tavallinen syy 3D-kiinteistön perustamiselle, kun esimerkiksi 

asuinrakennuksessa olevia liiketiloja erotetaan itsenäisiksi kiinteistöikseen. Rahoituksen saa-

minen uudisrakennusta varten on myös yleinen motiivi perustaa 3D-kiinteistö, koska kahden 

omistajan voi olla helpompaa saada hanketta varten tarvittava rahoitus. Kunnan maankäyttö-

viranomaisten arvion mukaan puolet 3D-hankkeista on suuria, kuten hotellit ja kauppakes-

kukset. Toinen puoli taas pienempiä hankkeita, kuten yksittäisten parkkitilojen muodostami-

sia.97  

Kiinnostus kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta kohtaan on painottunut selkeästi maan ete-

läiseen osaan. Muualla Ruotsissa 3D-kiinteistöjä onkin muodostettu harvakseltaan, eikä suu-

rimpien kaupunkien kolmiulotteinen ajattelumalli ole saanut maakuntien toimijoiden parissa 

jalansijaa. Muodostetut 3D-kiinteistöt ovat useita asuntoja käsittäviä asuintaloja. Uuden ra-

kentamisessa piilevät 3D-kiinteistönmuodostuksen mahdollisuudet suurissakin kaupungeissa. 

Siitäkin huolimatta laajat 3D-projektit muodostuvat helposti monimutkaisiksi yhteisine tiloi-

                                                           
95 10-vuotisuutinen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta 12.2.2015.  
96 Fastighetsregistret. Helårsstatistik år 2017. 
97 10-vuotisuutinen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta 12.2.2015. 
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neen, kulkuyhteyksineen ja kiinteistöteknisine ratkaisuineen.98 Eräänä seikkana, jolla on saat-

tanut olla merkitystä sen kannalta, onko rakennus päätetty toteuttaa 3D-kiinteistönä Paulsson 

mainitsee vakuutusyhtiöiden asettamat vaatimukset rakennusten paloturvallisuudelle. Tämä 

on voinut etenkin 3D-kiinteistönmuodostuksen alkuaikoina hidastaa halukkuutta muodostaa 

kolmiulotteisia kiinteistöjä.99 
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99 Paulsson 2007, s. 93. 
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4. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset edellytykset 3D-kiinteistön muodostamiselle 

Suomen nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 tammikuun ensim-

mäisenä päivänä. Uusi MRL korvasi näin ollen edeltäjänsä rakennuslain (370/1958), joka oli 

tullut voimaan heinäkuun ensimmäisenä 1959. Rakennuslakiin oli sen elinkaaren aikana tehty 

lukuisia muutoksia, joten uudistusta pidettiin tervetulleena. Rakennuslaki oli säädetty aikana, 

jolloin Suomessa rakentamisen painopiste oli vahvasti uudisrakentamisessa voimakkaasta 

kaupungistumiskehityksestä johtuen. Näin ollen rakenteiden ylläpitämistä tai kaavoitettujen 

alueiden täydentämistä koskevat kysymykset olivat rakennuslaissa jääneet taka-alalle.100  

Rakennuslaki oli vuosikymmenten saatossa käynyt vaikeaselkoiseksi muun muassa siihen 

tehtyjen osauudistusten vuoksi.101 Hallbergin mukaan lain alkujaan 152 pykälästä olikin 

muuttamattomia MRL tullessa voimaan enää 30 kappaletta.102 Rakennuslain lähtökohta oli 

niin ikään koko sen voimassaoloajan erilainen maankäytön sääntely kaupunkien ja kuntien 

osalta, vaikka tästä jaottelusta oli luovuttu jo vuoden 1976 kunnallislaissa (953/1976). Uusi 

MRL yhtenäisti näin Majamaan mukaan rakentamista ja kaavoitusta koskevan sääntelyn 

Suomessa.103  

 

 

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain sisällöstä – joustava sääntelymalli 

 

Tullessaan voimaan MRL merkitsi todetulla tavalla muutosta aikaisempaan rakentamista kos-

kevaan sääntelyyn. Hallberg on tiivistänyt MRL tuomat muutokset sitä edeltävään sääntelyyn 

pääasiassa kaavojen sisältövaatimuksia, kunnallisten viranomaisten kaavoitusta koskevan 

päätösvallan lisääntymistä ja valtion viranomaisten vaikutusvallan vähenemistä kaavoitusasi-

oissa koskevaksi. Valtion viranomaisten vaikutusvalta kaavoitusasioissa väheni, kun luovut-

tiin kaavojen alistusmenettelystä yksityiskohtaisten kaavojen osalta.104 Asiaa koskevassa hal-

lituksen esityksessä valtion roolin katsottiin olevan jatkossa vahvemmin valtakunnallisten 

maankäytön tavoitteiden ohjaamiseen maakunta- ja kuntatasoilla, jonka vuoksi kuntien tehtä-

väksi voidaan jättää yksityiskohtaisten kaavojen laatiminen niiden alueella.105 Alistusvelvolli-

                                                           
100 Hallberg 2015, s.  3. 
101 HE 101/1998 vp, s. 35. Luettelo tärkeimmistä muutoksista, joita rakennuslakiin sen voimassa olon aikana 
tehtiin, löytyvät hallituksen esityksestä rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998 vp, s. 9). 
102 Hallberg 2015, s. 3. 
103 Majamaa Defensor Legis 4/2003, s. 599.  
104 Hallberg 2015, s. 14.   
105 HE 101/1998 vp, s. 37. 
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suuden siirtyminen oikeushistoriaan MRL voimaantulon myötä merkitsi Syrjäsen mukaan 250 

vuoden mittaisen alistusvelvollisuusinstituution päättymistä.106 

MRL säätämisen yhteydessä haluttiin säilyttää sääntelyperinne, jonka mukaan varsinkin kaa-

voitusta koskeva sääntely on luonteeltaan joustavaa ja avointa. Syrjänen on todennut jo aika-

naan asemakaavalain (145/1931) perustuneen joustavalle sääntelylle. Hänen mukaansa MRL 

jatkaa samalla tiellä painottaen suunnitteluprosessia kokonaisuutena ja eri toimijoiden yhteis-

työtä sekä vuorovaikutusta, jonka tuloksena syntyy lopullinen kaavaratkaisu. Keskeisiä sään-

nöksiä kaavoituksen ja rakentamisen ohjaamisessa ovat MRL 1, 5 ja 12 §, jotka ovat luonteel-

taan tavoitesäännöksiä.107 MRL täydentää sen 206 §, jonka nojalla on annettu MRA.  

 

4.2 Asemakaava 3D-kiinteistönmuodostuksen edellytyksenä  

 

Käsiteltävän kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen kannalta asemakaavaa koskeva säänte-

ly on merkittävä tekijä sen suhteen, voidaanko kolmiulotteisia kiinteistöjä ylipäänsä harkita 

muodostettavaksi, sillä 3D-kiinteistön muodostamisen edellytyksenä tulisi hallituksen esityk-

sen mukaan olemaan, että kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella ja rakennuskorttelin osalta 

on vahvistettu sitova tonttijako. Asemakaavassa voitaisiin tällöin tarpeen vaatiessa kaavamää-

räyksin osoittaa jonkin tietyn alueen kiinteistöjaotuksen toteuttamisesta kolmiulotteisena. Mi-

tään tällaista varsinaista mainintaa itse kaavan osalta ei kuitenkaan tulla edellyttämään, joten 

3D-kiinteistön muodostaminen olisi jatkossa mahdollista myös sellaisille asemakaava-

alueille, jotka ovat jo olemassa uudistetun lainsäädännön voimaan tullessa.108 Näiden alueiden 

osalta kolmiulotteisen rakentamisen tarkoituksenmukaisuus tulisi arvioitavaksi tonttijaon 

vahvistamista koskevassa menettelyssä.109  

 

 

 

 

                                                           
106 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 303. 
107 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 47.  
108 HE 205/2017 vp, s. 37. 
109 HE 205/2017 vp, s. 25 
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Kolmiulotteisen kiinteistön määritelmä kiinteistörekisterilakiin 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi KRL 2.2 § seuraavaan muotoon:110 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista kiinteistöjen laaduista tontit, yleiset alueet 

sekä lunastusyksiköt voivat olla rajoiltaan sekä vaaka- että pystysuunnassa 

määrättyjä kokonaisuuksia (kolmiulotteinen kiinteistö). Kolmiulotteiset kiinteis-

töt merkitään rekisteriin, jos ne sijaitsevat asemakaava-alueella, eikä asema-

kaavan sisällöstä muuta johdu. Kolmiulotteisen tontin merkintä rekisteriin edel-

lyttää lisäksi sen sisältymistä sitovaan tonttijakoon.   

 

Ensinnäkin KRL 2.2 § säädettäisiin, että kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamisen olevan 

mahdollista, ellei kaavan sisällöstä muuta johdu. Tämä tarkoittaisi suoraan kaavoituksesta 

seuraavaa kategorista rajoitusta 3D-kiinteistöjen muodostamiselle, mikäli muodostaminen ei 

olisi mahdollista ilman kaavan muuttamista. Kyseessä olisi hallituksen esityksen mukaan 

myös ainoa kaavoituksesta johtuva rajoitus kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta koskien.111  

Varsinaista velvoitetta ottaa asemaakaavaan kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koske-

via määräyksiä ei olla uudistuksella kunnille kuitenkaan asettamassa. Ehdotus KRL 2.2 § si-

sällöksi tarkoittaa niin ikään, että kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen olisi mahdol-

lista pelkästään asemakaavan alueella.  MRL 50 § ilmentää asemakaavan tarkoituksen. 

 

Asemakaavan tarkoitus 

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä 

varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alu-

eet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikal-

listen olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, ole-

massa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoit-

teen edellyttämällä tavalla. 

                                                           
110 HE 205/2017 vp, s. 50 
111 HE 205/2017 vp, s. 37  
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MRL koskevassa hallituksen esityksessä on katsottu asemakaavan laatimisen olevan kunnassa 

tarpeen silloin, kun rakentamisen vaikutukset ja muutokset ympäristössä ovat niin laajoja, 

ettei vaikutuksia tai rakentamisen sopeutumista ympäristöön ole mahdollista hallita enää pel-

kästään rakennuslupamenettelyn keinoin.112 Syrjänen on käyttänyt asemakaavan luonteesta 

sen vaikutuksesta rakennuspaikkojen sijoitteluun kuvaavaa termiä defensiivinen. Tällä tavoin 

hän oivallisella tavalla määrittää asemakaavan poissulkevan vaikutuksen rakentamisen sijoi-

tuspaikkavaihtoehtojen suhteen.113 Näin ollen, jos alueelle on laadittu voimassa oleva asema-

kaava, tulee kaavaa ja sen kaavamääräyksiä noudattaa kaikessa rakentamisessa.  

Lainvalmisteluaineiston mukaan asemakaavan tarkoitussäännöstä MRL 50 § voidaan pitää 

lähinnä informatiivisluonteisena, jolla kuvataan yleisesti asemakaava-alueiden maankäytön 

suunnittelun tarkoitusta.114 Säännöksen eduskuntakäsittelyvaiheessa asiaan kiinnitettiin kui-

tenkin huomiota, jolloin todettiin, ettei MRL 50 § voi olla pelkästään informatiivinen luon-

teeltaan, kun kyseessä kuitenkin on säännös, joka sisältää selkeästi maankäytön ja rakentami-

sen ohjaustavoitteita.115 

4.2.1 Asemaakaavan sisällöstä  

Kaavoitusjärjestelmän kolmiportaisuuden tavoitteena on edetä aina suurpiirteisemmästä kaa-

vasta yksityiskohtaisempaan detaljikaavaan. Näin suunnittelu tarkentuu aina, kun kaavoituk-

sessa edetään maakunta- ja yleiskaavoituksen kautta kohti kaikkein yksityiskohtaisinta kaa-

vaa, joka on asemakaava. 3D-hankkeita voidaan jo lähtökohtaisesti pitää suuruudeltaan ja 

luonteeltaan sellaisina, että ne edellyttävät asemakaavan perusteella tapahtuvaa suunnittelua 

toteutuakseen.116  

 

Kaavoja laadittaessa tulee ottaa huomioon useita MRL säännöksiä, jotka muodostavat kaavoi-

tuksen perustan. Siinä tapauksessa, ettei näitä MRL mukaan säädettyjä kaavoituksen perustei-

ta taikka kaavoitusmenettelyä koskevia säännöksiä ole riittävällä tavalla otettu kaavaa laadit-

taessa huomioon, voi seurauksena olla kaavaa koskevan päätöksen muuttuminen muutoksen-

haun tuloksena. Kaavoitusmenettelyä koskevia menettelysäännöksiä ovat MRL 6 § mukainen 

vuorovaikutusvelvollisuus kaavaa laadittaessa sekä MRL 8 luvun säännökset. Lisäksi kaavoi-
                                                           
112 HE 101/1998 vp, s. 35. 
113 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 305. 
114 HE 101/1998 vp, s. 78. 
115 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 305. 
116 Maanmittauslaitos 2015, s. 8.  
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tuksessa on kiinnitettävä huomiota MRL 1 § mukaisiin alueiden käytölle ja rakentamiselle 

asetettuihin tavoitteisiin. MRL 1.2 § puolestaan asettaa tavoitteen jokaiselle taattuun oikeu-

teen olla mukana osallistumassa maankäyttöä ja rakentamista koskevissa asioissa.  

 

MRL 1 § asettamien tavoitteiden perusta taas on PeL 2.2 ja 20 §. PeL 20 § on ympäristöpe-

rusoikeussäännös. Säännöksen toisen momentin nojalla julkisen vallan taas tulee pyrkiä tur-

vaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympä-

ristöään koskevaan päätöksentekoon. PeL 2.2 § ilmentää oikeusvaltioperiaatteen, jonka mu-

kaan yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämi-

seen. Säännös on ilmaus kansanvallan toteutumisesta.  

 

MRL 1 § mukaisia tavoitteita on täsmennetty MRL 5 § nojalla, jolla asetetaan alueiden käy-

tön suunnittelun tavoitteet. MRL 5.2 § kytkee MRL 5.1 § mukaiset tavoitteet toteutettavaksi 

MRL mukaisten kaavoja koskevien sisältövaatimusten kautta. Asemakaavaa koskevat sisältö-

vaatimukset ovat MRL 54 §. Ympäristövaliokunnan mietinnössä todetaankin jokaisen MRL 5 

§ mukaisen tavoitteen saavan konkreettisen sisällön jokaisessa MRL mukaisten kaavojen si-

sältövaatimuksissa. Valiokunta käsitteli niin ikään tavoitteiden vaikutusta muutoksenhaun 

perusteena päätyen toteamaan, etteivät tavoitteet voi olla suoraan muutoksenhaun perusteena, 

mutta niillä on joka tapauksessa merkitystä muutoksenhaun kannalta, koska ne ohjaavat kaa-

vojen sisältövaatimuksia koskevien säännösten soveltamista.117  

 

4.2.2 Asemakaava – asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja asemakaavamääräykset 

 

Asemakaavoitus tarkoittaa käytännön tasolla, että kaavat laaditaan käyttäen hyväksi karttaa 

siitä alueesta, jolle kaavaa ollaan laatimassa. Kaavakartasta ja sen sisällöstä säädetään MRL 

55 § nojalla. MRL 55.1 § mukaan asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan: 1) Asema-

kaava-alueen rajat (asemakaava-alue); 2) asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat; 3) ne 

yleiset ja yksityiset tarkoitukset, joihin maa- tai vesialueet on aiottu käytettäviksi; 4) rakenta-

misen määrä; sekä 5) rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaat-

teet.  

 

                                                           
117 YmVM 6/1998 vp, s. 10. 
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MRL 55.2 § mukaan asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja määräykset.118 MRL 

57 § mukaan voidaan antaa nimenomaisia asemakaavamääräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja 

sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennet-

taessa tai muutoin käytettäessä. Asemakaavamääräykset näkyvät kaavamerkintöjen selitysten 

tavoin kaavakarttaan kuuluvasta sanallisesta osasta – selostus.  

 

Asemakaavoituksessa 3D-kiinteistö otettaisiin huomioon asemakaavamääräyksin esittämällä 

kaavassa samat tiedot kuin tänäkin päivänä. Kaavamerkinnöissä tullaan luonnollisesti käyttä-

mään sellaisia merkintöjä, jotka ilmaisevat niiden tarkoittavan kolmiulotteista kiinteistöä.119 

Maanmittauslaitoksen piirissä on kuitenkin ymmärrettävästi kiinnitetty huomiota siihen, että 

asemakaavojen, jotka sisältävät määräyksiä 3D-kiinteistöistä, tulisi olla hyvin jäsenneltyjä.120 

Itse kaavajärjestelmä on kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta koskevan hallituksen esityk-

sen mukaan tarkoitus säilyttää kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavan sään-

telyn voimaantulon jälkeenkin kaksiulotteisina.  

 

Kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevien säännösten voimaantulo edellyttää kaavan laatijoilta 

kuitenkin tarkkuutta, mikäli kaavan on tarkoitus mahdollistaa 3D-kiinteistöjen muodostami-

nen ja rakentaminen. Hallituksen esityksessä tuodaan tähän liittyen esiin sellaisten kaavamää-

räysten, jotka perustuvat pinta-alaan ongelmallisuus 3D-kiinteistöjen osalta. Pinta-alaan pe-

rustuvat kaavamääräykset voisivat näin ollen jopa estää kolmiulotteisten kiinteistöjen muo-

dostamisen kaavan alueella, koska 3D-kiinteistöillä ei useinkaan ole pinta-alaa samassa mer-

kityksessä kuin kaksiulotteisten kiinteistöjen tapauksessa.121 Koska kolmiulotteisilla kiinteis-

töillä ei todetulla tavalla välttämättä ole pinta-alaa, on MRA 38 § muutettava niin, että 3D-

kiinteistön osalta, jolle ei voida sen muodon takia lainkaan määrittää pinta-alaa, ei pinta-alan 

osoittaminen ole tonttijakokartassa tarpeen.122  

 

Kolmiulotteisen kiinteistön muodostamiseen liittyvä ongelmallisuus pinta-alan määrittämises-

tä on saanut vastakkaisiakin näkemyksiä. Kiinteistöliitto antoi maa- ja metsätalousvaliokun-

nalle asiaa koskevan lausunnon 6. maaliskuuta 2018, jossa se katsoi pinta-alaa koskevan tie-

                                                           
118 Ympäristöministeriön asetuksella 31.3.2000 on annettu tarkempia säännöksiä maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. 
119 Varsin informatiivisella tavalla kolmiulotteista kiinteistöä tarkoittavissa kaavamerkinnöissä esiintyisi numero-
kirjain -yhdistelmä ”3D”. Merkinnöistä lisää esim. Maanmittauslaitos 2015, s. 11.  
120 Maanmittauslaitos 2015, s. 8. 
121 HE 205/2017 vp, s. 30. 
122 HE 205/2017 vp, s. 44. 
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don olevan mahdollinen myös kolmiulotteisen kiinteistön osalta. Laintulkintatilanteiden vält-

tämiseksi pinta-alaa koskeva tieto tulisi Kiinteistöliiton näkemyksen mukaisesti liittää myös 

kolmiulotteisten kiinteistöjen kohdalla osaksi kiinteistöä koskevia kiinteistörekisteritietoja. 

Näin voitiaisiin välttyä tulkinnalta tilanteissa, joissa jokin oikeusvaikutus saattaa olla riippu-

vainen kiinteistön pinta-alasta.123  

 

Maa- ja metsätalousministeriö asettui 9. maaliskuuta 2018 maa- ja metsätalousvaliokunnalle 

antamassaan lausunnossa vastustamaan Kiinteistöliiton ajatusta pinta-alaa koskevan tiedon 

ottamisesta myös kolmiulotteisen kiinteistön määrittelemisen osaksi. Syynä tähän oli, että 

pinta-ala kolmiulotteisen kiinteistön osalta tullaan edelleen määrittelemään maan pinnan ta-

solla sijaitsevan kolmiulotteisen kiinteistön osan mukaan, mikäli tämä vain on mahdollista. 

Lisäksi huomautettiin, että kyse on kolmiulotteisesta kappaleesta, jolloin pinta-alaa koskeva 

tieto ei tuo kiinteistön määrittelyn osalta yksittäistapauksessa mitään lisäarvoa. Päinvastoin, 

pinta-alan määritteleminen olisi kolmiulotteisen kiinteistön osalta, jolla voi olla tavattoman 

monia eri muotoja, kohtuuttoman työlästä sekä vaikeaa ja tarpeetontakin.124 

 

4.3 Tonttijako kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen edellytyksenä 

 

Kiinteistörekisterilain muutos asettaa 3D-kiinteistön muodostamisen edellytykseksi myös 

sitovan tonttijaon alueella, jolle 3D-kiinteistö aiotaan muodostaa. Tonttijaosta säädetään MRL 

78 § nojalla. 

 

Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se 

on maankäytön järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai 

ohjeellinen. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, 

korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. 

Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla ja sen sitovuudesta määrätään ase-

makaavassa. 

 

 

                                                           
123 Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 6.3.2018, Kiinteistöliitto ry, s. 3.  
124 Maa- ja metsätalousministeriön lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 9.3.2018. 
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Hallituksen esityksessä ehdotetaan MRL 78.2 § lisättäväksi viimeinen lause, jonka mukaan 

sitova tonttijako voi olla kokonaan tai osittain kaksiulotteinen tai kolmiulotteinen.125 Tonttija-

on laatimisessa noudatettavista vaatimuksista on annettu tarkemmat ohjeet MRA 37 § mukai-

sesti. Näillä ohjeilla pyritään varmistamaan asemakaavan toteutuminen ja rakennuspaikkojen 

eli tonttien tarkoituksenmukainen muodostaminen. MRA 37 § mukaiset säännökset koskevat 

esimerkiksi tontille kulkua ja sille tulevaa kunnallistekniikkaa – niiden tarkoituksenmukaista 

järjestämistä.  

 

Sitovan tonttijaon merkityksestä 

 

Tonttijaolla on kaupunkirakentamisen selkeyden kannalta olennainen merkitys. Asemakaa-

vassa ei näet määritellä kuin pelkästään yksittäiset rakennuskorttelit.126 Asemakaavassa mää-

ritellyt tonttien rajat ovatkin näin ollen lähinnä ohjeellisia. Tämän vuoksi asemakaavassa ole-

vien tonttien rajat vahvistetaan tonttijaon avulla.  Syrjänen katsookin, että suurimmissa kau-

pungeissa pidetään lähtökohtaisena laatia tonttijako aina sitovana. Tämä on perusedellytys 

suurten kaupunkien kiinteistöjärjestelmän selkeyden vuoksi.127 MRL koskevan hallituksen 

esityksen mukaisesti valitsemalla sitovan tonttijaon kunnassa varmistetaan maankäytön yksi-

köiden (tontti) ja omistusyksiköiden (kiinteistörekisteriyksikkö) alueellisen ulottuvuuden yh-

tenäisyyden.128  

 

MRL 52 § mukaisesti asemakaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Mikäli tonttija-

ko on laadittu asemakaavan laatimisen yhteydessä, tulee se samanaikaisesti kaavan kanssa 

hyväksytyksi. Tonttijakohan on mahdollista laatia myös erillisenä MRL 79 § nojalla, mikäli 

sitä ei ole laadittu kaavan yhteydessä. Erillinen tonttijako on aina sitova suoraan lain nojalla.  

 

Sitovan tonttijaon vahvistamisesta seuraa tiettyjä oikeusvaikutuksia, joista on säädetty MRL 

81 § nojalla. Säännöksellä on merkittävä vaikutus tontilla rakentamisen ja rakennusluvan 

myöntämisen kannalta. MRL 81.1 § mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tontti-

jakoa. Säännöksen 2 momentin mukaan taas rakennuslupaa ei saa myöntää: 

 

                                                           
125 HE 205/2017 vp, s. 51. 
126 Kotomaa 2013, s. 15.  
127 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 456. 
128 HE 101/1998 vp, s. 89. 
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1) rakennuskortteliin tai sen osaan, johon asemakaavassa on edellytetty laadit-

tavaksi sitova tonttijako, ennen tonttijaon hyväksymistä;  

2) sitovan tonttijaon mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekis-

teriin; eikä 

3) kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen. 

 

Rakennuslupaa ei saa myöskään myöntää, jollei rakennusluvan hakija hallitse 

koko rakennuspaikkaa tai jos rakennusluvan myöntäminen vaikeuttaa korttelin 

muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. 

 

Tonttijaon yllä olevien oikeusvaikutusten voidaan tulkita merkitsevän jonkinlaisen rakennus-

kiellon syntymistä sellaiselle alueelle, jolle on suunniteltu sitova tonttijako. Syrjänen on kui-

tenkin varsin perustellusti katsonut, etteivät tonttijaon oikeusvaikutukset olisi enää verratta-

vissa varsinaiseen tonttijaon laatimisvelvoitteen perustavaan rakennuskieltoon, koska MRL 

81.1 ja 81.2 §§ on mahdollista poiketa MRL 23 luvun nojalla.129 MRL 171.1 § mukaan kun-

nalla onkin poikkeamistoimivalta siihen, mitä on MRL nojalla säädetty tai sen nojalla annet-

tuun rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevaan säännökseen, määräykseen, kieltoon tai 

muuhun rajoitukseen.  

 

Kunnan poikkeamistoimivalta antaa joustavuutta MRL ehdottomaksi kirjoitettujen säännösten 

soveltamiseen. Toisaalta voidaan kuriositeettina todeta, että ympäristöoikeudessa jotkin nor-

mit ovat yleisesti ottaen melko joustavasti ja avoimesti kirjoitettuja, eikä niiden normatiivista 

sisältöä voida näin ollen pitää yksiselitteisenä. Edellä lausutun perusteella esimerkkinä jousta-

vasti kirjoitetusta normista voidaan mainita YSL 8.1 §, joka siis velvoittaa käyttämään sellai-

sessa toiminnassa, jonka edellytyksenä on ympäristölupa, parasta käyttökelpoista tekniikkaa 

(BAT) ympäristöhaittojen minimoimiseksi.130 

 

Kunnan viranomaisten poikkeamistoimivaltaa lisättiin vuonna 2016, kun Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskusten poikkeamistoimivaltaa supistettiin voimakkaasti siirtämällä sitä kunnil-

le MRL tehtyjen muutosten nojalla. Taustalla oli pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjel-

man tavoite uudistaa MRL rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi.131  

                                                           
129 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 461.  
130 Määttä – Soininen 2016, s. 1036. 
131 Kts. aiheesta lisää HE 148/2015 vp. 
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4.3.1 Tonttijaon oikeusvaikutuksista poikkeaminen 3D-kiinteistön vuoksi  

 

Kolmiulotteisen kiinteistön muodostamiseen, ja tällaisella kiinteistöllä tapahtuvaan rakenta-

miseen liittyviä eroja kaksiulotteiseen kiinteistöön verrattuna on pyritty tuomaan ilmi varsin 

laajalti jo edellä. Kiinteistön rajojen määrittelyn problematiikasta Ruotsissa ja yleisemminkin 

sellaisissa oikeusjärjestelmissä, joissa on käytössä kolmiulotteinen kiinteistöjärjestelmä, olen 

kirjoittanut tarkemmin edellä jaksossa 3.4.4. Hallituksen esityksessä kolmiulotteisia kiinteis-

töjä koskevaksi lainsäädännöksi on paneuduttu samanlaisiin haasteisiin, joita esiintyy 3D-

kiinteistön rajojen määrittelyn osalta 3D-kiinteistöjärjestlmää soveltavien oikeusjärjestelmien 

piirissä. Seuraavassa paneudun tarkemmin siihen, millä tavalla nämä haasteet on Suomen jär-

jestelmässä tarkoitus kohdata. 

 

Tonttijaon merkitystä ja oikeusvaikutuksia tarkasteltaessa kävi selväksi, että tonttijako vaikut-

taa vahvasti siihen, voidaanko hakijalle myöntää rakennuslupa. MRL 81.1 § mukaan raken-

nusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa. MRL 81.2 § mukaan taas rakennuslupaa ei 

saa myöntää tontille, joka sijaitsee sitovan tonttijaon alueella, ennen kuin tontti on merkitty 

kiinteistörekisteriin. Hallituksen esityksen mukaan säädettäisiin uusi MRL 81 a §:132  

 

Poikkeukset tonttijaon oikeusvaikutuksista kolmiulotteisen kiinteistön vuoksi  

 

Sen estämättä, mitä 81 §:n 1 momentissa säädetään, tonttijaosta saa tarvittaes-

sa poiketa vähäisessä määrin naapurikiinteistön omistajan tai haltijan vahin-

goksi, kun rakentaminen koskee hanketta, johon sisältyy kolmiulotteinen kiin-

teistö. Edellytyksenä on lisäksi, että naapurikiinteistön omistaja tai haltija antaa 

poikkeamiseen suostumuksensa. Oikeudesta poiketa tonttijaosta kiinteistöä 

muodostettaessa säädetään kiinteistönmuodostamislain 20 §:ssä.  

 

Sen estämättä, mitä 81 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään, rakennusluvan 

saa myöntää ennen tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin, jos rakentaminen 

koskee hanketta, johon sisältyy kolmiulotteinen kiinteistö. Rakennusta ei saa kui-

tenkaan ottaa käyttöön ennen rekisterimerkinnän tekemistä.  

 

                                                           
132 HE 205/2017 vp, s. 59. 



  53 

 

Hallituksen esityksessä uuden säännöksen taustalla katsotaan olevan 3D-kiinteistön ominai-

suuksien ja sen rakentamiseen liittyvät eroavaisuudet perinteiseen kaksiulotteiseen kiinteis-

töön verrattuna. Tavallisestihan rakennus sijoitetaan tontille rakentamalla se tietyn etäisyyden 

päähän tontin rajoista. Kaksiulotteiseen kiinteistöön kuuluu usein niin ikään piha ja mahdolli-

sesti muita ulkoalueita. Kolmiulotteinen kiinteistö taas voidaan tonttijaon osalta jakaa useaksi 

erilliseksi omistuksen yksiköksi, jolloin tonttijakokin olisi kolmiulotteinen. Rakennus voisi 

luonnollisesti olla jo olemassa taikka vasta rakenteilla oleva. Tällaisen rakennuksen ominais-

piirre on, että sillä on useita omistajia, joista jokainen omistaa oman 3D-kiinteistönsä – uusi 

omistamisen tapa. Lisäksi rakentamisen tulee tapahtua ottaen huomioon toisten kiinteistöjen 

omistajat.133  

 

MRL 81 a § säätäminen on katsottu tarpeelliseksi ensinnäkin voimassa olevan MRL 81.3 § 

vuoksi, jossa siis asetetaan rakennusluvan myöntämisen edellytykseksi, että luvan hakija to-

della hallitsee rakennuspaikkaa. 3D-kiinteistön luonteesta johtuen näin ei välttämättä ole, 

vaan se peruskiinteistö, joka aiotaan vasta tulevaisuudessa muodostaa useaksi erilliseksi 3D-

kiinteistöksi, ei voi olla luvan hakijan hallinnassa juuri sillä hetkellä, kun lupaa haetaan. 3D-

kiinteistöhän muodostuu aina tilavuudesta (volym), joka voidaan määritellä sekä horisontaali-

sesti että vertikaalisesti, kuten Julstad toteaa – 3D-fastigheter ska alltid bestå av en volym. 

Hänen mukaansa 3D-kiinteistö on näet aina muodostettava yhdestä tai useammasta tavallises-

ta kiinteistöstä.134 Näin ollen omistajahallinta sekä tonttijaon noudattamisvaatimus täyttyisivät 

hallituksen esityksen mukaan, kun 3D-kiinteistön omistaja hallitsee omaa tilaa ja tämä hakee 

rakennuslupaa nimenomaisesti sitä varten.135  

 

3D-kiinteistön rakentamisessa tontin raja sekä rakennuksen raja vastaavat usein toisiaan. Näin 

ollen ne vastaavat myös vallitsevaa sitovaa tonttijakoa. Liikkumavara näiden osalta on voi-

massa olevan MRL 81 § mukaan pieni tai sitä ei edes ole, koska MRL 81.1 § mukaan raken-

nusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa. Rakennusvaiheen aikana saattaa edellä kuva-

tusta 3D-kiinteistön ominaiskonstruktiosta johtuen syntyä tarve poiketa sitovan tonttijaon 

mukaisista tontin rajoista, jolloin vähäinenkin poikkeama tarkoittaa naapurin puolelle raken-

tamista.  

                                                           
133 HE 205/2017 vp, s. 44.  
134 Julstad 2011, s. 25.  
135 HE 205/2017 vp, s. 44. 
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Tähän ongelmaan tuo ratkaisun MRL 81.1 a §, joka sallii tonttijaosta poikkeamisen vähäises-

sä määrin. Tähän tarvittaisiin kuitenkin suostumus siltä, jonka vahingoksi poikkeaminen ta-

pahtuu.136 Hallituksen esityksessä ei ole kuitenkaan täsmennetty, mitä tarkoitetaan vähäisessä 

määrin tapahtuvalla tonttijaosta poikkeamisella. Toisaalta, koska poikkeamiseen tarvitaan 

suostumus siltä, jonka vahingoksi poikkeaminen tapahtuu, vähäisessä määrin tapahtuvaa 

poikkeamista suurempia muutoksia tonttijakoon tuskin voi edes syntyä. 

 

MRL 81.1 a § viimeiseksi lauseeksi ehdotetaan lisäksi informatiivista viittausta KML 20.1 §, 

jonka nojalla voidaan toimitusmiesten päätöksellä poiketa tonttijaosta vähäisessä määrin siten 

kuin on asetuksella tarkemmin säädetty. KMA 20.2 § salliikin edelleen tontin muodostamista 

tarkoittavassa kiinteistötoimituksessa tehtävän vähäisissä määrin tontin rajoihin sitovasta tont-

tijaosta poikkeavia muutoksia asianosaisten suostumuksella. Näin ollen asianosaiset vahvis-

taisivat rakentamisvaiheen aikana tonttijaosta poikkeavat rajat jälkikäteen kiinteistönmuodos-

tusvaiheessa. Hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin, että edellä kuvattu vähäisessä määrin 

tonttijaosta poikkeaminen voidaan välttää viemällä sekä rakennuslupamenettely että tonttijako 

rinnakkain läpi, jolloin tonttijaon osalta käytetään rakennuslupamenettelyn mukaisia piirus-

tuksia.137 

 

Uudessa MRL 81.2 a § viitataan niin ikään KMA 20.2. § sallimaan mahdollisuuteen asian-

osaisten suostumuksin poiketa sitovasta tonttijaosta tekemällä kiinteistötoimituksessa vähäisiä 

muutoksia tontin rajoihin. Säännöksellä tavoitellaan hallituksen esityksen mukaan joustavuut-

ta 3D-kiinteistöjen rakentamiseen, koska säännöksen nojalla sallitaan 3D-kiinteistön rakenta-

minen ennen kuin sitä on merkitty lopullisesti kiinteistörekisteriin.138 Säännös vaikuttaakin 

tarpeelliselta ottaen lisäksi huomioon, mitä on hallituksen esityksessä MRL 81.1 a § osalta 

lausuttu, koska rakennustekniset tai muut tekniset seikat saattavat hyvinkin edellyttää raken-

tamista ennalta määrätyistä tonttirajoista poiketen. Näin kiinteistörekisteriin merkittäisiin 

MRL 81.2 a § myötä lopulliset ja pysyvät tonttirajat, kun rakennuksen ja sen seinien tai mui-

den rakenteiden tosiasiallinen sijainti on selvillä. Rakennusta ei MRL 81.2 a § mukaan saisi 

kuitenkaan ottaa käyttöön, ennen kuin tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Tällä varmiste-

                                                           
136 HE 205/2017 vp, s. 45. 
137 HE 205/2017 vp, s. 45. 
138 HE 205/2017 vp, s. 45. 
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taan rekisteröinnin tapahtuminen välittömästi sen jälkeen, kun tontin rajat ovat rakentamisen 

tuloksena varmistuneet.139 

 

4.3.2 Tonttijaon laatiminen erillisenä asemakaava-alueella 

 

Tonttijaon laatiminen asemakaavoitusprosessin kanssa ja sen hyväksyminen yhdessä kaavan 

kanssa ei ole välttämätöntä, kuten tonttijakoa edellä käsiteltäessä on käynyt ilmi. Syrjäsen 

mukaan erillisen tonttijaon laatimiseen ryhdytään MRL 79 § nojalla tavallisesti asemakaava-

määräyksen tai tonttijaon muutostarpeen vuoksi.140 MRL 80 § sisältää säännökset tonttijaon 

muuttamisesta ja kumoamisesta. Säännöksen mukaan tonttijaon muuttamisessa ja kumoami-

sessa sovelletaankin MRL 79 § mukaista sääntelyä. On luultavaa, että MRL 79 § säännöksiä 

sovellettaisiin myös siinä tapauksessa, että halutaan muuttaa alun perin ohjeellinen tonttijako 

asemakaava-alueella sitovaksi tonttijaoksi. Erillinen tonttijako voidaan laatia kolmiulotteisena 

myös, vaikkei asemakaavassa olisi määräyksiä kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostuksesta. 

Näin ollen päätös kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamisesta saatetaan tehdä niin ikään 

tonttijaon laatimisen yhteydessä.  

 

Erillisen tonttijaon laatii ja hyväksyy MRL 79.2 § nojalla kunta. Säännöstä voidaan pitää val-

tuutussäännöksenä MRA 37 § soveltamisen osalta, jossa säädetään tonttijaon laatimisen kuu-

luvan kunnan kiinteistöinsinöörin tai hänen määräyksestään muun kelpoisuusehdot täyttävän 

kunnan viranhaltijan tehtäväksi. MRA 37 § nojalla tonttijako on laadittava niin, että jokainen 

tontti rajoittuu katualueeseen tai erityisestä syystä muuhun yleiseen alueeseen, jonka kautta 

tontille voidaan järjestää ajokelpoinen yhteys. Säännös on ymmärrettävällä tavalla ongelmal-

linen laadittaessa tonttijakoa, johon kuuluu myös kolmiulotteisia tontteja so. kolmiulotteinen 

tonttijako.  

 

MRA 37 § sisältää kuitenkin poikkeuksen velvollisuuteen rajata tontti katualueeseen. Mikäli 

ajokelpoinen yhteys ja tontin tekninen huolto voidaan järjestää tonttijaossa osoitettavana ja 

kiinteistötoimituksessa enintään kahta tonttia varten perustettavana rasitteena, ei tonttia ole 

tarpeen rajata katualueen yhteyteen. Hallituksen esityksessä tätä poikkeusta ei kuitenkaan ole 

pidetty riittävänä 3D-kiinteistöíhin liittyvien erityispiirteiden takia. Näin ollen MRA 37 § esi-

tetään täydennettäväksi sillä tavalla, että asetuksessa olevia vaatimuksia kulkuyhteyden suh-

                                                           
139 HE 205/2017 vp, s. 45. 
140 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 458.  
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teen ei sovelleta lainkaan 3D-kiinteistöihin. Tonttijakoalueen kiinteistönomistajien tehtäväksi 

jäisi siten kulkuyhteyksien järjestämisestä sopiminen. Viranomaisvalvonnan piiriin kulkuyh-

teydet tulisivat esityksen mukaan vasta kiinteistönmuodostamis- sekä rakennuslupamenette-

lyvaiheiden myötä.141 

 

4.3.3 Rakennuslupamenettelystä 

 

Asemakaava-alueelle rakennettaessa edellytetään rakennushankkeelta rakennuslupaa. Raken-

tamisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin ollessa Suomessa vahvasti sidottu kaavaan, on 

perustelua tarkastella myös rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä asemakaava-alueella, 

jolle voidaan muodostaa kolmiulotteisia kiinteistöjä. Erityisesti kolmiulotteisen kiinteistön 

muodostamisen kannalta merkityksellisinä voidaan pitää rakennusluvan myöntämisedellytyk-

sistä, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja rakennuspaikalle on 

käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen. 

 

 Rakennusluvan edellytyksistä asemakaava-alueella säädetään MRL 135 § nojalla. Edellä 

mainittujen MRL mukaisten edellytysten lisäksi luvan myöntämisen edellytyksiä ovat muun 

muassa, ettei rakennusta saa rakentaa tai sijoittaa niin, että tarpeettomasti haitataan naapuria 

taikka vaikeutetaan naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Myös jätehuolto ja vedensaanti 

tulee voida hoitaa tyydyttävästi. Lisäksi on luonnollisesti sovellettava, mitä muualla MRL:ssa 

säädetään tai on sen nojalla asetettu rakentamisen edellytyksiksi. Erityisesti on otettava huo-

mioon MRL 117 § - rakentamiselle asetetut yleiset vaatimukset. 

 

Rakennusluvan hakijan osoitettua MRL 131 § mukaisesti toimittamalla lupahakemuksen yh-

teydessä selvityksen siitä, että tämä hallitsee rakennuspaikkaa, voi kunnan rakennuslupavi-

ranomainen hakemuksen perusteella arvioida, täyttyvätkö MRL 135 § asetetut vaatimukset 

rakennusluvan myöntämiseksi. Hankkeen suuruudesta riippuu, mitä kaikkia asiakirjoja raken-

nusluvan hakijalta edellytetään. Rakennuspaikan haltijalla tarkoitetaan joko sen omistajaa tai 

vuokramiestä.  

 

 

 

                                                           
141 HE 205/2017 vp, s. 44. 
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4.3.3.1 Asemakaavanmukaisuus  

 

Merkittävin lupaedellytys asemakaava-alueen rakennushankkeen luvanmyöntämisedellytyksiä 

arvioitaessa on, että rakennushanke vastaa voimassa olevaa asemakaavaa. Jääskeläinen on 

todennut, että asemakaavat on nykyisin tapana laatia niin pikkutarkoiksi, että itse rakennuksen 

suunnittelulle jää vain vähän pelivaraa.142 Rakennushanke voidaan katsoa asemakaavan mu-

kaiseksi ensinnäkin sellaisessa tilanteessa, jossa se vastaa asemakaavassa rakennuspaikan 

osalta asetettua käyttötarkoitusta. Rakennuksen tulee luonnollisesti sijaita sille kaavassa vara-

tun tontin alueella ja täyttää muutkin kaavamääräykset, kuten kerrosluku, katonmuoto tai pin-

tamateriaaleja koskevat vaatimukset.143 

 

Rakennusluvan myöntäminen on oikeusharkintaa. Tämä tarkoittaa, että rakennuslupa on haki-

jalle myönnettävä, mikäli rakennuslupaa koskeva hakemus täyttää MRL mukaiset edellytyk-

set. Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä asia ilmaistiin toteamalla, että lupamenettelyssä 

edellytys luvan myöntämiselle ratkaistaisiin voimassa olevan oikeusseikaston perusteella. 

Jääskeläinen on mielenkiintoisella tavalla pohtinut, voidaanko kaavan mukaiset lupaedelly-

tykset täysin täyttävä hakemus oikeastaan koskaan edes hylätä? Hän pohtiikin, onko MRL 58 

§ mukaisten asemakaavan oikeusvaikutusten seurauksena, että asemakaavan mukainen raken-

taminen tulisi aina sallia.144  

 

4.3.3.2 Pääsytie rakennuspaikalle rakennusluvan edellytyksenä 

 

Jokaiselle rakennuspaikalle edellytetään rakennusluvan edellytyksiä harkittaessa käyttökel-

poista pääsytietä tai mahdollisuutta pääsytien toteuttamiseen. Niin sanottujen tavallisten eli 

kaksiulotteisten kiinteistöjen osalta tämä ei tuota ongelmia, sillä pääsytiet niille järjestetään 

MRA 37 § nojalla, kuten edellä jaksossa 4.3.2 käsiteltäessä erillisen tonttijaon laatimista on 

todettu. Hallituksen esityksen mukaanhan MRA 37 § ei tulisi soveltaa kolmiulotteisiin kiin-

teistöihin. Kolmiulotteisille kiinteistöille voidaan niin ikään ehdotettavan uuden MRL 81 a § 

nojalla myöntää rakennuslupa, vaikkei niitä ole merkitty kiinteistörekisteriin.145 Näin ollen 

kolmiulotteisista kiinteistöistä asemakaavassa määrättäessä tulee ottaa erityisellä tavalla huo-

                                                           
142 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 599. 
143 Ranta 2015, s. 867–868. 
144 Kts. tästä lisää Jääskeläinen 2010, s. 599–600 sekä HE 101/1998 vp, s. 81. 
145 Kts. tästä tarkemmin edeltä jaksosta 4.3.1, jossa käsitellään tonttijaosta poikkeamisen mahdollisuutta 3D-
kiinteistöjen osalta.  
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mioon kulkuyhteyksien järjestäminen 3D-kiinteistöille, jos kulkuyhteyden järjestäminen edel-

lyttää toiselle kiinteistölle kuuluvan alueen käyttöä. Kulkuyhteyden järjestämisen vaihtoeh-

toina ovat tällöin rasite- tai sopimusjärjestely. 

 

Kiinteistörasitteet eli KML mukaiset perustetaan kiinteistönmuodostamistoimituksessa ero-

tuksena MRL mukaisista rakennusrasitteista, joista päättää kunnan rakennusvalvontaviran-

omainen.146 Hallituksen esityksessä kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi 

tunnistetaan tarve ottaa huomioon ne ongelmat, jotka saattavat ilmetä 3D-kiinteistön muodos-

tamisen yhteydessä tällaiselle kiinteistölle kulkuyhteyden takaamisen osalta.147 Voimassa ole-

via rasitejärjestelyitä koskevia säännöksiä pidetään hallituksen esityksessä sinänsä riittävinä 

takaamaan kulkuyhteys myös 3D-kiinteistölle.148  

 

Valtaosassa tapauksista pidetään riittävänä taata kulkuyhteys MRL 164 § kiinteistöjen yhteis-

järjestelyä koskevan säännöksen mukaan tai kulkuyhteyden tapahtuessa toisella kiinteistöllä 

sijaitsevaa rakennusta taikka rakennelmaa hyödyntäen MRL 158 § mukaan, jolla taas sääde-

tään rakennusrasitteista. Joissakin tilanteissa puolestaan katsotaan kuitenkin, että on tarpeellis-

ta perustaa kulkuyhteys käyttämällä KML 154 § mukaista kiinteistönmuodostamisrasitetta. 

Hallituksen esityksessä ei tarkemmin määritellä, milloin on käsillä tilanne, joka vaatii kiin-

teistönmuodostamisrasitteen perustamista. KML 154 § 1 momentin 11 kohtaa ehdotetaan kui-

tenkin hallituksen esityksessä muutettavaksi siten, että kiinteistölle kulkuyhteyttä varten tar-

vittava alue asemakaava-alueella voisi jatkossa olla myös kolmiulotteisesti määritetty.149  

 

Kiinteistöjen yhteisjärjestelyn ja rasitteita koskevien säännösten eroa on kuvannut Jääskeläi-

nen toteamalla, että yhteisjärjestelyn tapauksessa voidaan yhdellä kertaa tehdä päätös useaa 

kiinteistöä koskevista järjestelyistä. Tämä voi lisäksi tapahtua vain yhden kiinteistönomistajan 

aloitteesta.150 Yhteisjärjestelyn sekä kaikkia rasitesäännöksiä – kiinteistönmuodostamisrasit-

teet ja rakennusrasitteet – koskevaa eroavaisuutta voidaan vielä täydentää toteamalla, että 

rasitteita koskee tyyppipakkoperiaate.  

 

 
                                                           
146 Rasitteiden eroa ja niiden käyttöä kolmiulotteisen tilan luomisessa nykylainsäädännön aikana on käsitelty 
edellä jaksossa 2.1.3. 
147 HE 205/2017 vp, s. 41–42.  
148 Kts. kuitenkin seuraava jakso. 
149 HE 205/2017 vp, s. 41–42 ja 55. 
150 Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 648. 
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4.3.3.3 Rasitteita koskevia uusia säännöksiä 

 

Kolmiulotteisten kiinteistöjen erityispiirteistä johtuen hallituksen esityksessä kolmiulotteisia 

kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi esitetään MRL 158 ja 164 § oheen säädettäviksi MRL 

158 a ja 164 a §. MRL 158 a § säätäminen merkitsee uuden, kolmiulotteisia kiinteistöjä kos-

kevan rasitteen ottamista lainsäädäntöön. MRL 158 §:stä se eroaa sillä tavalla, että uuden 

MRL 158 a § mukaisen rasitteen perustamisen edellytyksenä ei ole MRL 158.1 § mukainen 

asianosaisten sopimus. Muutoin rasitteen perustaminen edellyttää MRL 158.2 § mukaisten 

edellytysten täyttymistä, kuten tarkoituksenmukaisen rakentamisen edistäminen ja kiinteistön 

käyttö, rasitteen tarpeellisuus rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa 

rasitetulle kiinteistölle.  

 

Hallituksen esityksessä on pidetty uuden, kolmiulotteisia kiinteistöjä varten olevan rasitteen 

käyttöönottoa tarpeellisena samassa rakennuksessa sijaitsevien kolmiulotteisten kiinteistöjen 

rakentamisen, päivittäisen käytön ja ylläpidon mahdollistamiseksi. Asemakaavan edellyttämä 

pakkorasitehan on kyllä voitu perustaa jo aikaisemmin MRL 159 § nojalla, mutta kolmiulot-

teista kiinteistönmuodostusta koskeva päätös voidaan MRL 79 § mukaan tehdä myös erillisen 

tonttijaon laatimisen yhteydessä. Tämän vuoksi MRL 159 § mukainen pakkorasite ei kaikissa 

tapauksissa voi tulla sovellettavaksi, mikäli asemakaavassa ei ole kolmiulotteista kiinteistön-

muodostusta koskevia määräyksiä. Ensisijaisesti kiinteistöjen välisisistä käyttö- ja muista oi-

keuksista tulisi edelleen sopia kiinteistönomistajien kesken vapaaehtoisesti.151 

 

Yhteisjärjestelyn osalta pidetään niin ikään hallituksen esityksessä lähtökohtana, että kiinteis-

tönomistajat samassa rakennuksessa keskinäisin sopimuksin yksimielisesti tekevät päätöksen 

kiinteistöjen rakentamista, päivittäistä käyttöä ja ylläpitoa koskevista muille kiinteistöille kuu-

luvien rakenteiden ja tilojen käyttämisestä. Tilanteessa, jossa asiasta ei päästäisi yhteisymmär-

rykseen, voisi kunnan rakennusvalvontaviranomainen uuden MRL 164 a § nojalla tehdä pää-

töksen yhteisjärjestelyä koskien pelkästään jo yhden osapuolen hakemuksesta, kun jokin alu-

eella oleva 3D-kiinteistö osoittaa yhteisjärjestelyn olevan sen kannalta tarpeellinen. Muut asi-

anosaiskiinteistöt voivat olla joko nekin 3D-kiinteistöjä tai sitten tavallisia kaksiulotteisia 

kiinteistöjä. MRL 164 a § ohella sovellettaisiin MRL 164 §:n 2–4 momentissa säädettyä, jotka 

koskevat järjestyssuunnitelmaa, yhteisjärjestelyn edellytyksiä ja korvauksia sekä yhteisjärjes-

                                                           
151 HE 205/2017 vp, s. 46–47. 



  60 

 

telyn nojalla perustettujen oikeuksien rekisteröintiä. Yhteisjärjestelyä ja rakennusrasitetta 

koskeva päätös rekisteröidään kiinteistörekisteriin siten kuin MRA tarkemmin asiasta säätää. 

Yhteisjärjestelynkään määrääminen ei ole tarpeen, mikäli kolmiulotteinen kiinteistönmuodos-

tus on otettu jo asemakaavassa huomioon.152 

 

4.4 Kolmiulotteista kiinteistöä koskevat lunastussäännökset 

 

Kolmiulotteisia kiinteistöjä tullaan säädösuudistuksen jälkeen tuskin muodostamaan kevein 

perustein ilman selkeää tarvetta ja suunnittelua sekä varmistunutta rahoitusta 3D-kiinteistön 

rakennushanketta varten. Näkemystä voitaneen perustella 3D-kiinteistön muodostamiselle 

asetettavilla vaatimuksilla, kuten asemakaava ja sitova tonttijako, jotka jo sinällään ovat vah-

va indisio alueen merkityksestä maankäytön ja rakentamisen kannalta.  

 

Maanalaisten tilojen rakentamisessa MRL 56 § nojalla maanalaisen asemakaavan olemassa-

olon etuna on ollut maanalaisen hankkeen toteuttajan saama oikeudellinen suoja suhteessa 

maapohjan omistajaan tilanteessa, jossa maanalaisen tilan käyttötarkoitus on ollut valtion, 

kunnan tai kuntayhtymän tarpeisiin tapahtuva rakentaminen. Tällaisessa tilanteessa on voitu 

suoraan asemakaavan olemassaolon perusteella soveltaa MRL 96.2 §, jonka nojalla maanalai-

sen alueen lunastamiseen maan alla tapahtuvaa rakentamista varten ei ole tarvittu erillistä, 

lunastuslain mukaista lupaa. Muut toimijat, kuten osakeyhtiöt – myös kuntien omistamat osa-

keyhtiöt, joita ei pidetä julkisyhteisön omistuksessa olevana laitoksena –  tai oikeushenkilöt 

sekä luonnolliset henkilöt ovat olleet oikeutettuja lunastamaan maanalaisen kiinteistön vain, 

mikäli lunastuslain 4.1 § mukaiset edellytykset ovat täyttyneet.153 

 

Maanalaisten hankkeiden osalta maata voitaisiin hankkia edelleen lunastuslain mukaisten me-

nettelyjen kautta, ellei lunastuksen tarkoitusta voida jollakin toisella keinolla saavuttaa – pak-

kolunastuksen toissijaisuus lunastuslain 4.1 §. Lunastuslakia sekä MRL lunastusta koskevien 

säännösten muodostamaa kokonaisuutta koskevaa lähempää tarkastelua ei käsillä olevan tut-

kielman aiheen kannalta voida pitää tarkoituksellisena. Asiaa ei ole liioin tarkemmin tarkas-

teltu hallituksen esityksessä kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi, mutta 

esimerkiksi Majamaa on varsin perustellusti katsonut kolmiulotteisen kiinteistön muodosta-

misen mahdollisuuden saavan aikaiseksi täysin uudenlaisia lunastustarpeita.  

                                                           
152 HE 205/2017 vp, s. 47. 
153 Ekroos – Majamaa 2015, s. 356. 
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Lunastamalla hankittua oikeutta 3D-kiinteistöön voidaan uudistuksen tuoman kolmiulotteisen 

kiinteistönmuodostuksen jälkeen pitää omistusoikeuden, ei käyttöoikeuden lunastuksena.154 

Majamaan mukaan kaksiulotteisen peruskiinteistön sekä 3D-kiinteistön toteuttajan ja omista-

jan välille syntyy toistaiseksi lainsäädännön keinoin ratkaisemattomia kysymyksiä esimerkik-

si hankkeen toteuttamista ja sen tuottaman taloudellisen hyödyn jakamista sekä jakoperustetta 

ja hinnan määrittelyä. Majamaa näkeekin ongelmallisena lunastuslain mukaiset korvauksen 

määrään vaikuttavat periaatteet, joiden mukaan korvaus määräytyy sen perusteella, mitä luo-

vuttaja menettää, eikä sen perusteella, mitä lunastaja lunastuksen myötä saa.155 Näin ollen hän 

kääntääkin katseen KML 12 luvun säännöksiin, joiden avulla esitettyihin ongelmiin voi löytyä 

ratkaisu.156 Kiinteistönmuodostamisvaiheessa voisivat tulla kysymykseen myös KML 62 § 

mukainen tontinosan lunastamismenettely tai KML 64 § tilusvaihto, kun tavoitteena olisi si-

tovan tonttijaon alueella tontin omistuksellisen yhtenäisyyden takaaminen.157 

 

4.4.1 Kolmiulotteisen kiinteistön lunastuksesta takaisin Ruotsissa – lex specialis 

 

Ruotsissa kiinteistönmuodostamisjärjestelmän kokonaisuus on vahvasti kytköksissä JBL 3 

luvun mukaisiin kiinteistönmuodostamisen yhteydessä arvioitaviksi tuleviin yleisiin ja erityi-

siin edellytyksiin, jotka edellyttävät kiinteistön olevan tarkoituksenmukainen sen aiottua käyt-

tötarkoitusta silmällä pitäen. Tämän vuoksi sellaisen kolmiulotteisen tilan tai kiinteistön, joka 

ei enää täytä sille alkujaan asetettua käyttötarkoitusta, tulee voida palautua siihen peruskiin-

teistöön, josta se aiemmin on omaksi erilliseksi 3D-kiinteistökseen muodostettu. Tätä säänte-

lymekanismia on käsitelty yksityiskohtaisemmin jaksossa 3.4.4.  

 

Ruotsalaista FBL mukaista sääntelymekanismia sellaisten tilanteiden varalle, joissa 3D-

kiinteistö tai 3D-tila on menettänyt esimerkiksi tulipalon tai muun onnettomuuden seuraukse-

na alkuperäisen tarkoituksensa tai kiinteistöä ei rakentamiselle asetetun määräajan – edes jat-

ketun määräajan – jälkeen ole rakennettu, voidaan pitää mielestäni jokseenkin selkeänä. FBL 

8:5–9 § säännösten osalta voidaan puhua erityissääntelystä nimenomaan kolmiulotteisia kiin-

teistöjä koskien, koska ne sääntelevät vain 3D-kiinteistöihin liittyviä lunastuskysymyksiä. 

 

                                                           
154 HE 205/2017 vp, s. 35. 
155 Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan 1987:121 soveltamaan juuri tätä lunastuslain esitöiden lähtökohtaa. 
156 Ekroos – Majamaa 2015, s. 638–639. 
157 Markkula 2017, s. 14 sekä HE 205/2017 vp, s. 7 ja 11. 
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Sääntelymekanismia voidaan pitää mallina systemaattisesta oikeussäännön tulkinnasta, jossa 

yksittäinen oikeussääntö on Tolosen mukaan aina osa jostakin säädöskokonaisuudesta, mutta 

samalla osa koko oikeuden systeemistä kokonaisuutta. Systemaattinen kokonaisuus edellyt-

tääkin hänen mukaansa sen selkeyden vuoksi, etteivät oikeussäännöt joudu keskenään ristirii-

taan. Mikäli ristiriitoja syntyy, tulee niiden ratkaisemiseksi olla käytettävissä riittäviä työkalu-

ja.158 Näin FBL 8 luvun kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevia säännöksiä voitaneen pitää aina-

kin periaatteen lex specialis derogat generali ilmentymänä.159 Tällöin FBL yleisiä lunastusta 

koskevia säännöksiä pidettäisiin yleislakina ja FBL 8 luvun 5 – 9 § mukaisia säännöksiä eri-

tyislain säännöksinä. 

 

4.4.2 Keinot Suomessa rakentamattoman kiinteistön osalta 

 

Ruotsalainen sääntely edeltävässä jaksossa kuvatuissa FBL 8 luvun 5–9 § mukaisissa sovel-

tamistilanteissa tekee vaikutuksen innovatiivisuudellaan ja rationaalisuudellaan. Ruotsalaisen 

lainsäätäjän innovatiivisuus ja rohkeus käy mielestäni erityisellä tavalla ilmi niin kutsuttuja 

ilmakiinteistöjä (hål i luften) koskevasta FBL mukaisesta sääntelystä, jota on käsitelty katta-

vasti jo edeltävissä jaksoissa.   

 

Kolmiulotteinen kiinteistö voi uuden KRL 2 § nojalla olla tontti, yleinen alue tai lunastusyk-

sikkö. Käsittelen näin ollen Ruotsin FBL 8:9 § innoittamana MRL 97 § mukaista rakentamis-

kehotusta, jonka kautta Suomessa voidaan vaikuttaa rakentamattoman kaavatontin eli asema-

kaava-alueella sijaitsevan tontin rakentamiseen liittyviin häiriöihin.  Luultavaa kuitenkin on, 

ettei 3D-kiinteistöjen rakentamisen osalta esiinny häiriöitä, joiden perusteella ne jäisivät ra-

kentamattomaan tilaan jo tällaisten hankkeiden suuruusluokankin johdosta. Kolmiulotteisia 

kiinteistöjä koskevat rakennushankkeet tulevat kuitenkin yhä edelleen lainsäädäntöuudistuk-

sen jälkeenkin edellyttämään merkittävää yhteistyötä 3D-kiinteistön rakentajan ja kiinteistön 

naapureiden kesken. Tämä lienee omiaan vähentämään riskiä sen suhteen, että muodostettu 

3D-kiinteistö jäisi lopulta kokonaan rakentamatta.  

 

 

 

 

                                                           
158 Tolonen 2003, s. 110. 
159 Lex specialis viittaa erityislain säännökselle annettavaan etusijaan normien tulkintatilanteessa. 
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4.4.3 Rakentamiskehotus ja siihen perustuva lunastus  

 

Asemakaava-alueen rakentaminen edellyttää kunnilta merkittäviä taloudellisia investointeja 

asemakaava-alueen kunnallistekniikkaan ja muuhun alueella tarvittavaan infrastruktuuriin, 

eikä itse kaavan laatiminenkaan ole kunnille ilmaista. Rakentamatta jääneet tontit asemakaa-

van alueella merkitsevätkin näin ollen kunnalle hukkainvestointia, kuten Majamaa on asian 

ilmaissut.160 Kunnilla on mainittujen asemakaavan toteuttamista koskevien intressien lisäksi 

suoraan MRL 51.1 § perusteella velvollisuus pitää asemakaava ajan tasalla sitä mukaa kuin 

kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. MRL 60.1 § puolestaan seuraa 

kunnille velvoite seurata sen asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpi-

teisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. MRL 60.1 § vastaa pitkälti saman lain 

51.1 §, kun vasta MRL 60.2 § määrittää, mitä velvoitteita MRL 60.1 § kunnille asettaa. 

 

 Rakentamiskehotuksen antamisen edellytyksenä on MRL 97.1 § mukaan ensinnäkin, että 

sitovan tonttijaon sisältävä asemakaava on ollut voimassa kahden vuoden ajan. Toisekseen 

edellytetään, ettei tontin sallitusta kerrosalasta ole käytetty vähintään puolta tai asemakaavan 

mukaista tonttia ei ole sillä olevien rakennusten käyttötarkoitus, sijainti, rakentamistapa ja 

muut seikat huomioon ottaen rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti. Rakentamis-

kehotus annetaan MRL 97.1 § nojalla tontin omistajalle tai sen haltijalle. Tilanteessa, jossa 

rakentamiskehotus voidaan antaa kerrosalan rakentamattomuuden nojalla, on kyseessä niin 

sanottu määrällinen vajaarakentaminen. Laadullisesta vajaarakentamisesta taas puhutaan, jos 

rakentamiskehotus annetaan sen perusteella, että tonttia ei ole rakennettu pääasiallisesti ase-

makaavan mukaisesti.161  

 

Rakentamiskehotuksen antamiselle on asetettu MRL 97.2 § mukaan rajoitukseksi, ettei raken-

tamiskehotusta saa antaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen 

tarkoitetun asemakaavan mukaisen tontin omistajalle tai haltijalle, jos tontilla on jo käytössä 

oleva asuinrakennus. Majamaa katsoo säännöksen koskevan paritalotontteja. Rakentamiske-

hotuksen antaminen on niin ikään MRL 97.2 § nojalla kielletty, kun alueella on voimassa ra-

kennuskielto MRL 53 § tai MRL 58.4 § nojalla. Ensimmäisessä tapauksessa rakennuskielto 

on seurausta siitä, että asemakaavaa vasta laaditaan tai se ei vielä ole lainvoimainen, kun taas 

jälkimmäisessä tapauksessa rakennuskielto on asetettu asemakaavan toteuttamisen turvaa-

                                                           
160 Majamaa 2015, s. 641.  
161 Määritelmistä Jääskeläinen – Syrjänen 2010, s. 515.  
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miseksi. Jälkimmäisellä säännöksellä saattaisi olla teoreettisesti merkitystä myös kolmiulot-

teisia kiinteistöjä ajatellen. Majamaa toteaa kuitenkin, että vaikka säännöksen tarkoituksena 

on antaa kunnalle mahdollisuus kaava-alueen rakentamiseen tarvittavien liikenneyhteyksien ja 

kunnallistekniikan aikaansaamiseksi, käytännössä kunnat eivät MRL 58.4 § mukaisia raken-

nuskieltoja ole antaneet.162 

 

Rakentamiskehotus on kunnalle sikäli edullinen painostuskeino asemakaavan mukaiseen ra-

kentamiseen, että mikäli kehotusta ei ole MRL 97.3 § mukaan kolmen vuoden kuluessa sen 

antamisesta noudatettu, kunta voi lunastaa tontin ilman erityistä lunastuslupaa. Lunastus on 

toimeenpantava vuoden kuluessa määräajan päättymisestä uhalla, että kunnan lunastusoikeus 

raukeaa.   

 

Hovila on kuvannut rakentamiskehotusta ja siihen turvautumista sääntelyteoreettisen pyrami-

din kannalta voimakkaan väliintulon instrumenttina. Hänen mukaansa rakentamiskehotuksen 

tavoitteena on, että rakentamattomat yksittäiset tontit ja rakennuspaikat saadaan niiden kaa-

vanmukaiseen käyttötarkoitukseen. Hovila pitää rakentamiskehotuksen antamista käyttökel-

poisena instrumenttina nimenomaan pelkästään yksittäistapauksissa sellaisilla alueilla kun-

nassa, jotka ovat akuutin kehityksen kohteina. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi asuinker-

rostalojen rakentamista kunnan kehittyvissä osissa.163 

 

Rakentamiskehotus ja 3D-kiinteistöt 

 

Rakentamiskehotuksen antaminen kolmiulotteisia kiinteistöjä koskien Suomessa tapahtuvan 

uudistuksen myötä, vastaavaan tapaan kuin Ruotsissa pyritään FBL 4:25 § ja FBL 8:9 § mu-

kaisten kolmiulotteisten kiinteistöjen nopeaan rakentamiseen painostavien säännösten avulla, 

lienee enemmänkin hypoteettinen ajatus. Kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta koskevassa 

hallituksen esityksessä ei ole luotu minkäänlaista konstruktiota rakentamattoman 3D-

kiinteistön palauttamiseksi osaksi peruskiinteistöä. Rakentamiskehotus on kuitenkin todetulla 

tavalla ennen kaikkea painostuskeino saada tontit kaavanmukaiseen käyttöön – maanhankin-

takeino se ei varsinaisesti ole.  

 

                                                           
162 Majamaa 2015, s. 373. 
163 Hovila 2013, s. 169–170. 
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Hovilan suhtautuminen rakentamiskehotukseen voimakkaana instrumenttina puoltaakin hänen 

mukaansa ennen kaikkea neuvottelujen tuloksena syntyneeseen ratkaisuun pyrkimistä raken-

tamiskehotusprosessissa. Hovila esittääkin neuvottelujen lähtökohdaksi esimerkiksi tontin-

omistajalle tai haltijalle annettavaa mahdollisuutta itse hankkia ostaja tontille. Ostaja sitoutuu 

näin ollen rakentamaan tontin asemakaavan mukaiseksi, jolloin kunnan ei tarvitse ostaa tont-

tia hinnalla, joka on määrätty lunastustoimituksessa. Tällöin syntyy win-win-tilanne alkupe-

räisen tontinomistajan sekä kunnan välisessä suhteessa, kun tontinomistaja todennäköisesti 

saa tontistaan sen uudelta omistajalta kunnan maksamaa korvausta paremman kompensaation. 

Kunnan resurssit puolestaan voidaan suunnata tehokkaammin, kun niitä ei tarvitse sitoa tontin 

lunastusmenettelyyn. Sopimusratkaisuun pääseminen merkitsee Hovilan mukaan niin ikään 

rakentamiskehotuksen voimakkaan interventiovaikutuksen lieventymistä merkittävässä mää-

rin.164  

 

 

5. Uudistuksen vaikutusten arviointia  

 

Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän käyttöönotto Suomessa merkitsee täysin uudenlaisen 

kiinteistönmuodostamismallin tuloa osaksi Suomen oikeusjärjestelmää. Uusi tapa muodostaa 

kiinteistöjä kolmiulotteisina edellyttää myös ajattelutavan muutosta sen suhteen, mitä ymmär-

rämme jatkossa kiinteistöllä ja sen ulottuvuudella niissä tapauksissa, joihin liittyy 3D-

kiinteistöjä. Tässä tutkielmassa on pyritty havainnollistamaan ja arvioimaan niitä lainsäädän-

nöllisiä muutoksia, joita uudenlainen kiinteistönmuodostamistapa tuo tullessaan. Kolmiulot-

teinen kiinteistönmuodostus tulee kuitenkin lopulta koskettamaan melko pientä joukkoa kiin-

teistönomistajista sekä pientä osaa kiinteistöistä Suomessa, johtuen kolmiulotteiselle kiinteis-

tönmuodostukselle asetetuista varsin tiukoista edellytyksistä. 

 

Arvioin seuraavassa uudistuksen vaikutuksia tutkielmassa käsiteltyjen säädösuudistusten ja -

muutosten muodostamassa kontekstissa jokseenkin pistemäisesti siitäkin huolimatta, että uu-

distusta koskevassa hallituksen esityksessä vaikutusten arviointia pidettiin mahdollisena pel-

kästään yleisten suuntausten kautta. Vaikutusten arvioinnissa keskiöön nousevat muutamat 

perusteelliset asiantuntijalausunnot, joita maa- ja metsätalousvaliokunta on lainsäädäntöpro-

sessin aikana vastaanottanut.  

                                                           
164 Hovila 2013, s. 169–170. 
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Jaksossa 3.5 on analysoitu niitä käytännön vaikutuksia, joita kolmiulotteisen kiinteistöjärjes-

telmän käyttöönotosta on seurannut Ruotsissa, jossa vanhimmat muodostetut 3D-kiinteistöt 

ovat jo ehtineet murrosikään. Tuleeko uudistus myös Suomessa vaikuttamaan samalla tavalla, 

on luonnollisesti avoinna, sillä tulevaisuuteen katsominen on aina vaikeaa. Uudistuksen vai-

kutuksista ei ole liioin tehty Suomessa minkäänlaista tieteellistä tutkimusta. Asiaa koskevassa 

hallituksen esityksessä vaikutuksia on kuitenkin pyritty selvittämään osana lainvalmistelupro-

sessia, ja esityksessä kytketään uudistuksen vaikutusten syntyminen kiinteästi kuntatasolle; 

siihen, kuinka aktiivisesti ja laajasti kunnat ottavat kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän 

käyttöön.165 

 

Vastaavanlaista lukumäärätietoa muodostettavien kolmiulotteisten kiinteistöjen määrästä 

Suomessa kuin on aiemmin esitetty Ruotsin kiinteistörekisterin tietoihin perustuen, ei meillä 

ole luonnollisestikaan tätä kirjoitettaessa saatavilla. Hallituksen esityksessä kolmiulotteisia 

kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi on sen taustaksi otettu vuonna 2015 tehty arvio Es-

poossa ja Helsingissä voimaan tulleiden asemakaavojen mahdollisten 3D-kohteiden määristä, 

mikäli kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistava sääntely olisi tuolloin ollut jo 

voimassa.166 Arvion tulokset ovat seuraavat:  

 

Asemakaavojen lukumäärä yhteensä 2015  

 

Espoossa 34 

Helsingissä 46 

 

Mahdollisina 3D-kohteina toteuttamiskelpoisia hankkeita 

 

Espoossa 5 

Helsingissä 20 

  

 

 

 

                                                           
165 HE 205/2017 vp, s. 29. 
166 HE 205/2017 vp, s. 25. 
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5.1 Uudistuksen vaikutus kohteisiin, jotka tällä hetkellä toteutetaan muulla tavalla 

 

Espoon ja Helsingin kiinteistöinsinöörien yllä esitetty arvio toteuttamiskelpoisista 3D-

hankkeista tarkoittaisi, että suurten hankkeiden osalta voitaisiin uudistuksen jälkeen luopua 

nykytoimintamallien käytöstä, kun suuret rakennuskohteet eivät enää edellyttäisi itse kiinteis-

tön omistuskysymyksen osalta edellyttäisi yhteisomistussuhteen ja hallinnanjakosopimuksen 

varaan perustuvia järjestelyitä. Rasitteista ja muista kiinteistöjen välisiä yhteisjärjestelyitä 

muotoavista menettelyistä ei kuitenkaan kokonaan päästäisi eroon, vaan ne siirtyisivät vain eri 

vaiheeseen prosessia.167  

 

Uudistuksen myötä myös aiemmat, ennen kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta mahdollis-

tavaa sääntelyä toteutetut hankkeet, jotka perustuvat esimerkiksi yhteisomistukseen tai hallin-

nanjakosopimusjärjestelyyn, voidaan muodostaa 3D-kiinteistöiksi. Tämä edellyttää luonnolli-

sesti kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavien asemakaavan sekä sitovan 

tonttijaon olemassaoloa.  

 

Luonnollisesti myös 3D-kiinteistöjä voitaisiin käyttää velan vakuutena siinä missä kaksiulot-

teisiakin kiinteistöjä nykyisin. Uudistuksen myötä päästäisiin siis eroon nykytoimintamallien 

mukaisista järjestelyistä, joiden avulla on luotu niin sanotusti keinotekoisesti kolmiulotteisia 

kiinteistön hallinnan muotoja, jotka eivät alkujaan ole sellaisiksi tarkoitettuja. Esimerkkinä 

voidaan mainita kolmiulotteisesti laadittavat maanvuokrasopimukset, joita on käsitelty tar-

kemmin edellä jaksossa 2.1.2.  

 

5.2 Vaikutukset rasitejärjestelyn uudistuksen myötä  

 

Uudistuksen vaikutukset tulisivat todennäköisesti olemaan merkittävimpiä pääkaupunkiseu-

dulla ja erityisesti Helsingissä. Helsingin kaupungin maa- ja metsätalousvaliokunnalle 20. 

helmikuuta 2018 antamassaan lausunnossa kaupunki arvioi uudistuksen vaikutuksia muun 

muassa kolmiulotteista kiinteistöä muodostettaessa vaadittavan lupamenettelyn kannalta. Ar-

vion mukaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakennusrasitteita ja yhteisjärjestelyitä 

koskevat sopimukset tultaisiin vaatimaan rakennusluvan hakijalta esitettäviksi rakennusluvan 

myöntävälle viranomaiselle jo rakennuslupaa haettaessa.  

                                                           
167 HE 205/2017 vp, s. 30. 
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Helsingin kaupunki olisi halunnut lisättäväksi maankäyttö- ja rakennuslain 81 § vaatimuksen 

rakennusrasittein ja yhteisjärjestelyin järjestettävien kiinteistönomistajien keskinäissuhteiden 

perustavan järjestelyasiakirjan olemassaolon vaatimuksesta rakennusluvan myöntämiselle ja 

näin ollen myös kiinteistön tosiasialliselle muodostamiselle – lohkomiselle. Helsingin kau-

punki katsoo joka tapauksessa, että uudistuksen jälkeen sen alueella tullaan vaatimaan raken-

nusvalvonta- ja kiinteistönmuodostamisviranomaisen yhteistyönä MRL 78.4 § mukaista tont-

tijaon tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa hakijalta esitettäväksi järjestelyasiakirja, josta käy 

ilmi riittävällä tavalla rakennusrasitteiden ja yhteisjärjestelyiden perustaminen.  

 

Tämän vuoksi Helsingin kaupunki katsoo, että tällaisen järjestelyasiakirjan muotovaatimuk-

sista ja vähimmäissisällöstä tulisi säätää MRA:ssa.168 Myös Markkula on viitannut muoto-

määräisen järjestelyasiakirjan käyttöön peruskiinteistön omistajan sekä kolmiulotteisen kiin-

teistön omistajan – sikäli kun nämä ovat toisistaan erillisiä oikeussubjekteja – välisen oikeus-

suhteen järjestämisen perustana. Hän katsookin, että järjestelyasiakirja voitaisiin tehdä nou-

dattaen mitä maakaaressa on säädetty kiinteistön kaupan tekemisestä määrämuodossa.169 Jär-

jestelyasiakirjan muotovaatimuksista ja vähimmäissisällöstä säätäminen vähintään asetuksen 

tasoisesti olisi erityisen tärkeää järjestelmän selkeyden kannalta. Tälläkään hetkellä esimer- 

kiksi kiinteistöjen jakamisesta ja käytöstä tehtyjen hallinnanjakosopimusten sisältöä koskien  

ei ole olemassa niiden muotovaatimuksia tai vähimmäissisältöä koskevia säännöksiä edes 

asetuksen tasoisena.170 

 

Helsingin kaupunki kiinnittää edelleen lausunnossaan merkittävällä tavalla huomiota uudis-

tuksen myötä säädettävän MRL 164 a § mahdollisuuteen kiinteistönomistajien kesken tehdä 

sopimus yhteisjärjestelystä ilman, että tontin haltijalle varataan tilaisuus tulla asiassa lainkaan 

kuulluksi. MRL 164 a § säädettäisiin kylläkin, että tilanteessa, jossa kiinteistönomistajat eivät 

keskenään pääse sopimukseen asiassa, voitaisiin yhteisjärjestely perustaa rakennusviranomai-

sen toimesta, kun muita kiinteistönomistajia tai tontinhaltijoita on kuultu.  

 

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussa 1991:75, joka on vanhan ra-

kennuslain ajalta, ottanut kantaa rakennusrasitteen perustamiseen ilman vuok-

                                                           
168 Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 20.2.2018, Helsingin kaupunki, s. 1–2. 

169 Markkula 2017, s. 14. Kiinteistön kaupan muotovaatimukset käyvät ilmi maakaaren 2 luvun 1 §:stä.  
170 Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 20.2.2018, Helsingin kaupunki, s. 2. 
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ramiehen suostumusta. Tapauksessa kaupungin rakennusjärjestys salli rakennus-

rasitteena perustettavan pysyvä oikeus ulottaa katto rasitetun tontin puolelle. Ra-

sitteen hakijana olleen kaupungin rakennuslautakunnan tekemä päätös kumottiin 

korkeimmassa hallinto-oikeudessa, koska kaupunki ei ollut varannut vuokra-

miehelle tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tuleva, uusi 164 a § saattaa tosiaan johtaa sellaiseen 

yllä käsiteltyyn tulkintavaihtoehtoon, jonka mukaan yhteisjärjestely olisi mahdollista perustaa 

ilman, että tontin haltijalle on asiassa varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Maa- ja metsätalousmi-

nisteriö on kuitenkin 9. maaliskuuta 2018 maa- ja metsätalousvaliokunnalle antamassaan lau-

sunnossa muita asiantuntijalausuntoja koskien todennut, ettei säätämällä uusi maankäyttö- ja 

rakennuslain 164 a § ole tarkoitus muuttaa kuulemista koskevia säännöksiä. Näin ollen maa- 

ja metsätalousministeriö katsookin lausunnossaan, että kiinteistönomistajilla tai -haltijoilla on 

edelleen oikeus tulla kuulluksi uudenkin säännöksen nojalla sekä sopimukseen perustuvan 

että omistaja-aloitteisen järjestelyn tapauksessa. Samaisessa lausunnossa todetaan olevan ai-

heellista kiinnittää huomiota järjestelyasiakirjalta vaadittaviin muoto- ja vähimmäissisältövaa-

timuksiin. Asia tullaankin maa- ja metsätalousministeriön mukaan ottamaan huomioon ase-

tuksen valmisteluprosessissa.171    

 

Kaiken kaikkiaan Helsingin kaupunki suhtautui lausunnossaan myönteisesti uudistukseen ja 

arvioi uudistuksen voimaantulon jälkeen muodostettavan etenkin maanalaisia 3D-kiinteistöjä, 

jollaisia kohtaan on Helsingissä esiintynyt jo kiinnostusta. Arvioin mukaan Helsingin alla 

sijaitsevia maanalaisia luolia tultaisiinkin merkitsemään kiinteistörekisteriin 3D-kiinteistöinä, 

kun tämänhetkisenä käytäntönä on luolien osalta niiden merkitseminen kiinteistötietojärjes-

telmän kirjaamisosaan vuokraoikeutena osaksi maanpäällistä kiinteistöä, jonka omistajalla tai 

haltijalla ei useinkaan ole välttämättä mitään tekemistä maanalaisen tilan käytön tai siellä ta-

pahtuvien toimintojen kanssa.172   

 

5.3 Kiinteistöjen arvon nousu  

 

Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamisen mahdollistava säännösuudistus ei muuta asun-

to-osakeyhtiöitä koskevaa sääntelyä eikä 3D-omistushuoneistojen muodostamista mahdollis-

                                                           
171 Maa- ja metsätalousministeriön lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 9.3.2018. 
172 Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 20.2.2018, Helsingin kaupunki, s. 3.  
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tavia säännöksiä Ruotsin lainsäädäntömallin mukaisesti olla Suomen oikeusjärjestyksen osak-

si edes ottamassa. Uudistuksen myötä asunto-osakeyhtiöt voisivat kuitenkin täysin vapaasti 

olla 3D-kiinteistöjen omistajia, jolloin näiden 3D-kiinteistön tilojen hallinta osakkaiden kes-

ken määräytyisi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen perusteella.173  

 

Välillisesti uudistus saattaisi ulottaa vaikutuksensa myös asunto-osakeyhtiöihin ja niiden 

osakkeenomistajiin tarjoamalla mahdollisuuden muodostaa riskialttiita tiloja, kuten pysäköin-

tihallit ja muussa kuin varsinaisessa asuinkäytössä olevat tilat, itsenäisiksi kolmiulotteisiksi 

kiinteistöikseen. Muodostamalla esimerkiksi sellaiset tilat, joissa harjoitetaan liiketoimintaa, 

omiksi kiinteistöiksi, pienennettäisiin asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien vastuuta. 

Tällä saattaisi hallituksen esityksessä arvioidulla tavalla olla suotuisa vaikutus asunto-

osakkeen arvon kannalta, kun riskialttiit tilat omistaisi ja niitä hallinnoisi niissä harjoitettavia 

toimintoja ammatikseen tekevä elinkeinonharjoittaja.174 Luonnollisesti myös liiketilojen omis-

tajat hyötyisivät mahdollisuudesta omistaa liikehuoneiston hallintaan oikeuttavan osakkeen 

sijasta itsenäinen 3D-kiinteistö, kun liiketilan osakkeen omistaminen ei enää tarkoittaisi vel-

voitetta ottaa osaa koko yhtiön kustannuksiin, jotka eivät välttämättä nykyoikeustilan vallites-

sa hyödytä kovin suoraan tai ollenkaan itse liikehuoneistoa. 

 

5.4 Vaikutus rakentamishankkeisiin ja kiinteistöjen käyttöön vakuutena 

 

Liike-elämän osalta säädösuudistuksen voidaan arvioida muodostavan merkittävimmän vai-

kutuksen rakennusteollisuuteen ja luotonantomarkkinoihin. Rakennusteollisuudesta puhutta-

essa uudistus tulisi mitä todennäköisimmin koskettamaan ensisijaisesti kaikkein suurimpia 

Suomen rakentamismarkkinoilla toimivia yrityksiä. Nämä ovat liikevaihtonsa kokoluokan 

puolesta sellaisia yrityksiä, joilla on liikevaihdon suuruuden perusteella realistinen mahdolli-

suus toteuttaa laajoja, erilaisia käyttötarkoituksia palvelevia rakennuskokonaisuuksia. Kolmi-

ulotteisen kiinteistön edut tulevatkin esille juuri tällaisten suurten rakennuskokonaisuuksien 

muodostamisen yhteydessä.175 

 

Usean omistajan yhteisessä omistuksessa olevien kiinteistöjen omistussuhteita hahmottamaan 

kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen mahdollisuuden vielä toistaiseksi Suomen lainsää-

                                                           
173 HE 205/2017 vp, s. 12.  
174 HE 205/2017 vp, s. 29. 
175 HE 205/2017 vp, s. 29–30.  
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dännöstä puuttuessa on jouduttu turvautumaan muun muassa hallinnanjakosopimuksiin sekä 

yhteisomistussuhteiden perustamisiin. Nämä ovat kuitenkin todetulla tavalla sangen hallinnol-

lisesti raskaita ja monimutkaisia konstruktioita määrittää kiinteistön yhteisomistus. Lisäksi ne 

ovat luonteeltaan salaisia – kolmansille osapuolille monesti näkymättömiä – sopimusjärjeste-

lyitä. Kolmannelta osapuolelta vaaditaan ainakin korkeaa juridista osaamista ja kykyä ottaa 

selvää tällaisten sopimusten sisällöstä.  

 

Kolmiulotteisen kiinteistön muodostamisen mahdollistava lainsäädäntöuudistus siirtäisi vaih-

toehtoiset, jopa hieman keinotekoiset sopimusjärjestelyt ainakin jossakin määrin oikeushisto-

riaan, kun kiinteistöjä muodostettaisiin kolmiulotteisina itsenäisiksi kiinteistöiksi. Tämän jäl-

keen kiinteistöjen keskinäissuhteet olisivat kiinteistöjen välisiä, joita koskeva sääntelyn viite-

kehys taas on kaikkien osapuolten kannalta tämänhetkistä oikeustilaa huomattavasti helpom-

min hahmotettavissa.176 Tulee jäämään nähtäväksi, muutetaanko myös tällä hetkellä yhteis-

omistuksen ja hallinnanjakosopimusten tai maanvuokraoikeuden avulla kolmiulotteisiksi jär-

jestettyjä tiloja innokkaasti itsenäisiksi 3D-kiinteistöiksi uudistuksen tultua voimaan. 

 

Kiinteistön vakuusarvolla voidaan katsoa olevan merkittävä yhteys rakennushankkeiden to-

teutumisen kannalta. Kolmiulotteisen kiinteistön käyttö velan vakuutena rakennushankkeen 

toteutumisen edellytyksenä helpottuisi säädösuudistuksen myötä. Hallituksen esitystä myö-

täillen voidaan kuitenkin todeta kolmiulotteisten kiinteistöjen vakuusarvon määrittyvän vasta, 

kun niiden asettaminen velan vakuudeksi on saanut riittävän vakiintuneen aseman rahoitus-

markkinoilla.177 Eräs pohdinnan arvoinen kysymys, joka hallituksen esityksessäkin tuodaan 

esiin, on erilaisten 3D-kiinteistöjen vakuusarvon määrittämisen problematiikka. Kolmiulottei-

sella ja vielä rakentamattomalla ilmakiinteistöllä voi tuskin olla yhtäläinen vakuusarvo esi-

merkiksi maanalaisella 3D-kiinteistöllä.178 Tähänkin kysymykseen saataneen vastaus, jahka 

kolmiulotteisten kiinteistöjen käyttö vakuustarkoituksiin tulee riittävällä tavalla yleistymään. 

  

 

 

 

 

                                                           
176 HE 205/2017 vp, s. 30.  
177 HE 205/2017 vp, s. 30. 
178 HE 205/2017 vp, s. 30.  



  72 

 

6. Loppupäätelmät 

 

Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän rantautuminen viimein myös Suomeen Skandinavian 

maista viimeisenä on merkittävä rajapyykki suomalaisen kiinteistöjärjestelmän pitkässä histo-

riassa siitäkin huolimatta, että kiinteistöjärjestelmä Suomessa säilyy perusteiltaan edelleen 

kaksiulotteisena. Eduskunta on hyväksynyt säädösuudistuksen huhtikuun 2018 alussa ja sen 

on määrä tulla voimaan elokuun 1. päivänä 2018. Työ uudistuksen edellyttämien asetusmuu-

tosten osalta on vielä tätä kirjoitettaessa kesken.  

 

Muutaman vuoden takainen niin sanottu Nurmijärvi-ilmiö vaikuttaa olevan ohitse ja kasvu-

keskuksiin muuttaa yhä enenevässä määrin asukkaita Suomessa. Suurten kaupunkien lähellä 

olevat kunnat kärsivät usein muuttotappiosta maakuntien suuriin kaupunkeihin. Väestön pak-

kautuminen pienille alueille luo tarvetta rakentamiselle paitsi erilaisten palveluiden myös 

asuntorakentamisen johdosta. Maanpinnan tasossa olevien rakennuspaikkojen rajattu määrä 

pakottaakin kääntämään katseet tiheään rakennetuissa kaupungeissa kohti taivasta tai maan 

ydintä. Kolmiulotteinen kiinteistöjärjestelmä tarjoaakin tulevaisuudessa mahdollisuuden ra-

kennusmaan löytymiselle paitsi sen etsijän jalkojen alapuolelta myös yläpuolelta.  

 

Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen perusteella tehtävät kiinteistötoimitukset eivät tule 

olemaan kuin pieni murto-osa kaikista Suomessa uudistuksen jälkeen tehtävistä kiinteistötoi-

mituksista. 3D-kiinteistöstä ei näin ole jokamiehen kiinteistöiksi vaan uutta mahdollisuutta 

tullaan hyödyntämään suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa, kuten tutkielmassa on tuotu 

esiin. Uudistus todetulla tavalla ennen kaikkea selkeyttää kiinteistöjärjestelmän kokonaisuutta 

ja parantaa kiinteistönomistajien sekä kolmansien osapuolten oikeusturvaa, kun vaihtoehtoiset 

toimintamallit kiinteistön hahmottamisessa kolmiulotteisena voidaan korvata uudella 3D-

kiinteistötyypillä.  

 

Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän oltua Ruotsissa käytössä vuodesta 2004 lähtien koke-

mukset siellä ovat sen suhteen olleet myönteisiä. 3D-kiinteistönmuodostukseen tyypillisesti 

kuuluva huolellinen ja perusteellinen suunnittelu sekä asiaan osallisten yhdessä maanmittaus-

viranomaisten kanssa tekemä päätös 3D-kiinteistön muodostamisesta on omiaan ehkäisemään 

kiinteistönmuodostuksen yhteydessä syntyviä epäselvyyksiä. Tämä on vaikuttanut siihen, että 

Ruotsissa 3D-kiinteistönmuodostus koetaan toimivaksi menettelyksi. Kiinteistöihin liittyvät 

kiistat tai oikeudelliset epäselvyydet eivät ole ainakaan siitä johtuen siellä lisääntyneet  
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Hokkanen suositteli vuonna 2004 lisensiaattityönsä perusteella kiinteistön vertikaalisen ulot-

tuvuuden määrittelyn täsmentämistä kehittämällä lainsäädäntöä riippumatta siitä, otetaanko 

Suomessa ylipäänsä käyttöön 3D-kiinteistöjärjestelmä. Vaihtoehtona 3D-

kiinteistöjärjestelmän käyttöönottamiselle hän esitti tutkimuksensa perusteella maanvuokraan, 

rasitteisin ja käyttöoikeuksiin perustuvien kiinteistöjen hallintamuotojen kehittämistä lainsää-

dännöllä.179 3D-kiinteistöjärjestelmän käyttöönoton mahdollistavat säädösuudistukset tulevat 

voimaan Suomessa vuonna 2018. Hokkasen lisensiaattityön aloittama kehitys 3D-

kiinteistöjärjestelmän luomiseksi Suomeen tulee näin päätökseen. 3D-kiinteistöjärjestelmä on 

näin levinnyt toivottuna vieraslajina Ruotsista Suomeen.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 Hokkanen 2004, s. 60–61. 


