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KOLMIULOTTEINEN  
KIINTEISTÖ – 

Kolmiulotteinen kiinteistö eli  jäljempänä 
3D-kiinteistön,  muodostaminen 
 maanpinnan ala- ja  yläpuoliseen 
 tilaan asemakaava- alueella on ollut 
 selvitettävänä viimeisen  puolentoista 
vuoden ajan maa- ja metsätalous- ja 
 ympäristöministerin asettamassa 
 työryhmässä. Tavoitteena on ollut 
 yksinkertaistaa ja joustavoittaa asema-
kaava-alueen rakennushankkeiden toteut-
tamista mahdollistamalla kiinteistöjen 
osittaminen myös korkeussuunnassa. 
Tavoitteena ministeriöillä on myös antaa 
asiasta hallituksen esitys.

KOLMIULOTTEISEN KIINTEISTÖMUODOSTAMISEN hyödyt 
liittyvät erityisesti hankkeiden rahoitusjärjestelyjen edistämi-
seen, kiinteistöveron tehokkaampaan kohdentamiseen sekä 
omistuksen lisääntyvään läpinäkyvyyteen. Kolmiulotteisen 
kiinteistönmuodostamisen perusteena olisi maanpäällisissä 
hankkeissa joko peruskiinteistön omistus tai, mikäli 3D-kiin-
teistö muodostetaan muulle kuin peruskiinteistön omistajalle, 
luovutuskirja tai osapuolten keskinäinen järjestelyasiakirja. 
Järjestelyasiakirjana toimisi, esim. jako-, yhteistyö- ja toteut-
tamissopimus, joka tehtäisiin 1.1.1997 voimaan tulleessa 
maakaaressa kiinteistökaupalle asetettuja muotomääräyksiä 
noudattaen. Kiinteistönmuodostaminen voisi tapahtua loh-
komalla tai halkomalla. Toimitus kohdistuisi lähtökohtaisesti 
maanpinnan tasossa olevaan, horisontaalitason niin sanottuun 
peruskiinteistöön, jonka omistajan aloitteesta kiinteistön tai 
sen osan luovutus ja kolmiulotteisen kiinteistön muodostami-
nen tapahtuisi. Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen 
maanpinnan yläpuolella edellyttäisi aina asemakaavaa sekä 
sitovaa tonttijakoa. Maanalaisissa hankkeissa maan hankinta 
voisi tapahtua vapaaehtoisten luovutusten lisäksi tarvittaessa 
myös kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunas-
tuksesta annetun lain, eli lunastuslain 603/1977, mukaisessa 
menettelyssä. 
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Sitovan tonttijaon alueella tonttijaossa osoitetun tontin (eli 
ns. kaavatontin) omistuksellisen yhtenäisyyden aikaan saa-
miseksi voitaisiin myös soveltaa kiinteistönmuodostamislain 
(KML) 62 ym. §:ssä säänneltyä tontinosan lunastamismenette-
lyä kuten nykyisinkin. Rakennusluvan saaminen olisi 3D-tontin 
ollessa kysymyksessä mahdollista myös ennen edellä sanotun 
3D-kaavatontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin KML 2 §:n 3 
kohdassa tarkoitetuksi ns. rekisteritontiksi.

ERÄITÄ MÄÄRITYKSIÄ
Asemakaava-alueella olisi jatkossa mahdollista muodostaa 
kolmiulotteinen kiinteistö, jonka rajat olisivat määritetyt, 
paitsi perinteisen kiinteistön tavoin horisontaalisesti, myös 
vertikaalisesti eli syvyys–korkeus-suunnassa. Tarkoituksena 
on edistää maanpinnan ylä- ja alapuolisten tilojen rakenta-
mista, selkeyttää sanottujen tilojen hyödyntämistä varsinkin 
vakuustarkoituksiin ja lisätä perusrekisterien selkeyttä. Lain-
säädäntöä ja rekisterinpidon järjestelmiä on tarkoitus kehittää 
tukemaan kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamista ja 
rekisteröintiä. Kun laissa säännellyt edellytykset täyttyvät, 
kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen sekä rekis-
teröinti olisivat oikeudellisesti ja teknisesti toteutettavissa. 
Tällöin voidaan osaltaan selkeyttää nykyisiä maanpinnan 
ylä- ja alapuolisten tilojen omistamiseen, hallintaan, kiinnit-
tämiseen ja rakentamiseen liittyviä menettelyjä. Kuitenkin 
jo olemassa olevia menettelyjä ja käytänteitä pidettäisiin 
jatkossakin pääsääntöisinä.

Lohkottavaa kiinteistöä kutsutaan yleisesti emäkiinteis-
töksi, määräalasta muodostettua kiinteistöä lohkokiinteis-
töksi ja kiinteistöä, joka muodostetaan emäkiinteistön jäljelle 
jäävistä tiluksista, kantakiinteistöksi. Sitä kiinteistöä, josta 
kolmiulotteinen kiinteistö muodostetaan, kutsuttaisiin pe-
ruskiinteistöksi. Vertikaalisuunnassa kaikki se maanpäällinen 
tai maanalainen tila, jota ei lohkota 3D-lohkokiinteistöön, jää 
kuulumaan peruskiinteistöön. Peruskiinteistöstä luovutetaan 
3D-määräala, joka muodostetaan peruskiinteistöä lohkomalla 
3D-lohkokiinteistöksi. Tehdyissä oikeudellisissa selvityksissä 
on osoittautunut, että merkittävimmät oikeudellisesti järjes-
teltävät kysymykset koskevat peruskiinteistön omistajan ja 
3D-kiinteistön omistajan välisiä suhteita.

Kolmiulotteisesti määritetyn kiinteistön rajojen ei tarvitse 
yhtyä peruskiinteistöjen vanhoihin rajoihin. Esimerkiksi maan-
alainen pysäköintihallikiinteistö voitaisiin muodostaa useasta 
peruskiinteistöstä yhdistettynä lohkoen. Jos maanalaista 
pysäköintihallia koskeva asemakaavavaraus olisi sitovan tont-
tijaon kohteena, voitaisiin pysäköintihallia varten osoitettua 
ns. kaavatonttia hankkia yksiin käsiin, paitsi vapaaehtoisin 
määrämuotoisen kiinteistön luovutuskirjoin, myös KML 62 §:ssä 
säännellyssä tontinosan lunastustoimituksessa. Se, toteutuuko 
yksityisen pysäköintitilan kohdalla pakkolunastukseen liittyvä 
yleisen tarpeen vaatimus, on edelliseen nähden oma erillinen 
kysymyksensä (ks. MRL 96 §).

3D-kiinteistöjen väliset kulkuyhteydet tai muut yhteiset 
tilat voidaan järjestää kiinteistörasittein tai maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) 164 §:ssä säädetyin yhteisjärjestelyin. Myös 
MRL:ssa säännellyt rakennusrasitteet, jotka kunnan raken-
nusvalvontaviranomainen perustaa, lienevät välttämättömiä 
kolmiulotteisen kiinteistöjaotuksen olosuhteissa.

RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ
Lähtökohtana on ollut kiinteistöjärjestelmän selvyys ja luotet-
tavuus. Tarkoitus on, että 3D-kiinteistö vastaa oikeudellisilta 
ominaisuuksiltaan ”normaalia” perinteistä ns. 2D-kiinteistöä. 
3D-kiinteistön omistus, vaihdanta, lohkominen, kiinnitys sekä 
pakkorealisaatio (ulosmittaus) siten vastaisivat perinteistä kiin-
teistöä. Kysymys on asemakaavan toteuttamisen lisätyökalusta, 
jonka avulla voitaisiin vähentää tarvittavien sopimusten määrää. 
Suuria kauppakeskushankkeita on toteutettu monimutkaisilla 
sopimusjärjestelyillä maanvuokrasopimuksin tai yhteisomis-
tajain välisin hallinnanjakosopimuksin. Asemakaava ja sitova 
tonttijako olisivat rakennuskortteleissa kiinteistönmuodosta-
misen perustana. Jos etenkään perinteinen kaksiulotteinen 
omistusoikeusjako ei ole toimiva, 3D-kiinteistöjaotus saattaisi 
tulla kysymykseen.

Kiinteistönmuodostamisen prosessissa on hahmoteltu neljää 
eri vaihtoehtoa 3D-hanketta toteutettaessa. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa maanomistaja, hankittuaan perinteisen 2D-
kiinteistön omistukseensa asemakaava-alueella, voi luovuttaa 
sitovan tonttijaon mukaiset rakennuspaikat 3D-määräaloina 
rakennusurakoitsijoille tai tuleville muille omistajille. Maan-
omistaja voi toiseksi myös luovuttaa rakennuspaikat valmiina 
3D-kiinteistöinä tuleville omistajille. Kolmanneksi voidaan 
muodostaa aluksi asemakaavan mukainen 2D-kiinteistö, jossa 
on määräosainen omistus, jonka jälkeen haetaan ja saadaan 
rakennuslupa, muutetaan tonttijakoa ja muodostetaan 3D-
kiinteistöt lohkomalla tai halkomalla. Neljänneksi olemassa 
oleva rakennus voidaan tonttijaon muutoksilla tai vastaavalla 
tavalla muuntaa 3D-kiinteistöiksi, kun halutaan purkaa yhteis-
omistus, jonka purkamiseen tarvitaan jakosopimus.

Myös vanha asemakaava voi olla 3D-kiinteistönmuodostami-
sen oikeusperustana. Rakennusluvan saaminen ilman 3D-tontin 
lohkomisen rekisteröintiä olisi tehtävä MRL:n nojalla mahdolli-
seksi. Lisäksi MRL:a olisi muutettava siten, että sitova tonttijako 
tulee mahdolliseksi myös maan alaisiin tiloihin. Asemakaava 
merkinnöistä esim. rakennuskorttelin keskustatoimintoja kos-
keva C–merkintä vanhassa asemakaavassa mahdollistaisi 3D-
kiinteistöjen muodostamisen.

JAKO-, YHTEISTYÖ- JA TOTEUTTAMISSOPIMUS
Kolmiulotteinen kiinteistöjaotus perustuu aina asemakaavaan 
ja sitovaan tonttijakoon. Suuria rakennushankkeita koskisi 
jako-, yhteistyö- ja toteuttamissopimus, joka tehtäisiin esim. 
kiinteistöä murto-osin omistavien hankkeen toteuttajien välillä. 
Tällöin päällekkäin osittain tai kokonaan sijoitettavista tiloista 
omistusarkkitehtuureineen sovittaisiin. Sanotulla sopimuksella 
voitaisiin myös purkaa perus- tai muun kiinteistön määräosaisia 
yhteisomistussuhteita. Samalla myös solmittaisiin MRL 164 §:ssä 
tarkoitettu yhteisjärjestelysopimus koskien hissikuiluja, portaik-
koja ja muita yhteisiä tiloja. Sopimukseen liittyisi myös yhteisiä 
tiloja ylläpitävän yhteisön perustamisesta sopiminen.

Nykyisiä suuria liikerakennushankkeita on toteutettu hal-
linnanjakosopimuksin. Tällaisia hankkeita on Helsingissä esim. 
Kampissa, Pasilan rautatieasemalla ja Kalasatamassa, Sörnäisissä. 
Hallinnanjakosopimuksissa tai maanvuokrasopimuksissa sovitut 
hallintayksiköt eivät kuitenkaan tule määritetyiksi rajoiltaan yhtä 
tarkasti kuin mahdollisessa 3D-lohkomisessa muodostettavat 
kiinteistöt. Nykyisten hallintayksiköiden ulottuvuus jää tosi-
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asiallisesti aina jonkin verran avoimeksi verrattuna omistusoi-
keusyksiköihin.

Naapuruussuhteisiin, pelastustoimeen tai jätehuoltoon liit-
tyvät haasteet on toistaiseksi ratkaistu hallinnanjakosopimuksin 
tai maanvuokrasopimuksin jo toteutetuissa isoissa hankkeissa. 
Siirtyminen 3D-omistusyksiköihin saattaa edellyttää myös sään-
telyn täsmentämistä tai tarkistamista. 

KOLMIULOTTEISTEN KIINTEISTÖJEN 
MUODOSTAMISEN PERUSTELUJA
Professori Hollo on kirjoittanut, että nykyaikaisessa maankäytöl-
lisesti tiivistyvässä yhdyskuntarakenteessa on monipuolistunut 
tarve hyödyntää alueita eritasoisesti. Maanpintatason ylä- ja 
alapuolella voi esiintyä merkittäviä ns. peruskiinteistön käytöstä 
poikkeavia käyttömuotoja eli kerroksia tai tasoja. Nykyajan tar-
peita vastaavan intensiivisen taajamarakentamisen lisääntyessä 
kysymys kiinteistöjen käyttövallasta vertikaalisessa tasossa on 
siten saanut uudenlaisia painotuksia. Rakennukset voivat muo-
dostua laajoista yhtenäisistä rakennuskokonaisuuksista, joiden 
osia käytetään eri tarkoituksiin. Moneen tasoon rakentaminen 
lisää tarvetta eri tasoilla olevien tilojen hyödyntämiseen useiden 
käyttäjien kesken. Samalla on kasvanut tarve, kuten professori 
Kartio kirjoittaa, itsenäisten käyttötarkoitusten luomiseen ja 
käyttäjien tarvitsemien tilojen rakentamiseen sekä käytön 
rahoituksen turvaamiseen vakuuksin. Kolmiulotteista kiinteis-
tönmuodostamista koskeva lainsäädäntö on esim. Ruotsissa 
antanut paremmat mahdollisuudet tehokkaaseen maankäyt-
töön kiinteistön eri tasoilla niin maanpinnan alapuolella kuin 
sen yläpuolisissakin tiloissa.

Tyypillinen tarve kolmiulotteisen maanpinnan yläpuolisen 
kiinteistön muodostamiselle syntyy, kun halutaan rakentaa 
asuinhuoneistoja taajamien ydinalueiden käytön tehostamiseksi 
liikerakennuksen tai liikenneväylän päälle niiden yläosaan. Tällöin 

pysäköintitilaa varten voidaan muo-
dostaa 3D-kiinteistö, liikenneväylä 
voidaan muodostaa 3D-yleiseksi 
alueeksi, liiketila omaksi kiinteistök-
seen ja asuinrakennusosat asunto-
osakeyhtiöiden lukuun omiksi 3D-
kiinteistöiksi. Asunto-osakeyhtiöitä 
koskevaan lainsäädäntöön ei ole ollut 
tarkoitus puuttua 3D-lainsäädän-
nön säätämisen yhteydessä, jolloin 
asunto-osakeyhtiön yksittäisiä hallin-
nointikohteita, ns. asunto-osakkeita 
ei voida lohkoa omiksi kiinteistöiksi 
eikä asunto-osakeyhtiöitä yhteisöinä 
voitaisi juridisesti purkaa. Omakoti-
talokiinteistön tontin ja rakennusten 
omistuksen eriyttäminen ns. 3D-
lohkomisella ei sitovan tonttijaon alu-
eella tule kysymykseen ilman kunnan 
suostumusta tai vastaavaa poikkea-
mislupaa. Lähtökohtatilanteessa siis 
rakennus ja tontti jatkossakin olisivat 
samaa kiinteistöä.

Vuosikymmenten saatossa kau-
pungit ovat kasvaneet, yhdyskuntara-

kenne on tiivistynyt ja maankäyttö on tehostunut, kuten edellä 
on todettu. Rakentaminen on kehittynyt teknisesti ja maanalaisen 
kalliorakentamisen edellytykset ovat parantuneet huomattavasti. 
Maan alle on mahdollista sijoittaa useita erilaisia toimintoja kuten 
liikenneväyliä, väestönsuojia, varastoja ja jopa liiketiloja, kuten 
esim. Asematunneliin. Suuren hotelli- tai muun liikekiinteistön 
katolla taas voi olla esim. urheilupuisto tai kylpylätoimintoja. 
Usein rakennushankkeen toteuttajana ei ole kiinteistön omistaja, 
vaan joku muu taho, joka rakentamisen rahoittamiseksi tarvitsee 
kiinteistövakuuksia. Kysyntä kolmiulotteiselle kiinteistönmuodos-
tamiselle on yleisesti kasvanut ja se on myös havaittu Suomessa. 
Hallinnanjakosopimukset, maanvuokrasopimukset ja rasiteoi-
keudet eivät ole riittävä oikeudellinen hallintakonstruktio tiloille, 
joihin kohdistuu painetta vakuutena käyttöön rakentamisen to-
teuttajille. Suurten liikerakennuskompleksien omistusrakenteen 
avoimuus ja läpinäkyvyys on lisäksi peruste kolmiulotteisesti 
määritettyjen kiinteistöjen lohkomiselle.

LOPUKSI
Rahoitusjärjestelyjen edistämiseen ja yksinkertaistamiseen 
liittyvät edut syntyisivät ns. 3D-maailmassa de facto vakuusjär-
jestelyjen selkeyttämisen kautta. Maanpinnan ylä- ja alapuolisten 
hankkeita koskien nykyisin keskeisiä ovat maanvuokraoikeus ja 
muut kirjattavat käyttöoikeudet. Näitten käyttöä haittaa kohtei-
den toteutuksessa niiden määräaikaisuus ja käyttöoikeuksien 
jokseenkin epäselvä asema lainsäädännössä. Maanvuokra-oikeus 
on kiinnityskelpoinen erityinen oikeus samoin murto-osan 
omistamisen pohjalta laaditut hallinnanjakosopimukset. Erityi-
sesti kansainvälisiä sijoittajille on keskeistä, että kolmiulotteisen 
kiinteistönmuodostamisen kautta saadaan käyttöön nykyistä 
yksinkertaisemmin ja selkeämmin rahoituksen vakuudeksi 
kiinnitettävissä olevaa omaisuutta. Asunto-osakeyhtiöiden ja 
liiketiloja hallinnoivien osakeyhtiöiden juridinen rakenne on 
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esim. eurooppalaisille sijoittajille vieras. 3D-kiinteistöt lisäisivät 
siten ulkomaisia investointeja jossain määrin.

Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen edistäisi lisäksi 
kiinteistöverojen kohdentamista oikeille tahoille. Kiinteistöveron 
perustana olevat kiinteistöjen verotusarvot määräytyvät suurel-
ta osin maapohjan asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen 
ja asema-kaavan mukaisen rakennusoikeuden perusteella sekä 
rakennuksen tyypin, käytetyn rakennusoikeuden, rakennuksen 
iän ja teknisen kunnon perusteella. Kun erilaiset käyttötarkoi-
tukset niin maapohjan kuin rakennustenkin osalta voitaisiin 
erottaa omiksi kiinteistöikseen, joilla kullakin on omistajat ja 
mahdolliset haltijat, voitaisiin nykyistä paremmin ja tarkemmin 
kohdentaa kunkin kiinteistön kiinteistövero oikealle maksu-
velvolliselle.

Kiinteistörekisteriin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin 
kirjattaviksi kiinteistöiksi muodostettaessa laajojen rakennus-
kohteiden omistusjärjestelyt tulisivat nykyistä paremmin läpinä-
kyviksi. Voimassa olevan lain järjestelmässä toimittaessa erilaisiin 
hallinnanjako- ja yhteisjärjestelysopimuksiin perustuen, jäävät 
rakennusten omistusjärjestelyt lähinnä asianosaisten tietoon. 
Kiinteistörekisterissä kuvataan ajantasainen maanomistustilanne, 
jolloin se sisältää kiinteistöjen ominaisuus- ja sijaintitiedot kartta-
muodossa. Yhteisomistukseen perustuvassa kiinteistönomistuk-
sessa sovitaan yleensä hallinnanjakosopimuksella mitä hallinta-
aloja kukin kiinteistönomistaja hallitsee. Pelkkään sopimukseen 
perustuvia hallinta-aloja ei rekisteröidä kiinteistörekisteriin, 

joten sanottuja sijaintitietoja ei saada kiinteistötietojärjestelmän 
kautta. Tämä on selvä puute. Jos esimerkiksi rakennuskomplek-
sissa sijaitseva käyttötarkoituskokonaisuus voidaan rekisteröidä 
3D-kiinteistöiksi, sen ominaisuus- ja sijaintitiedot saadaan osaksi 
kiinteistötietojärjestelmää.
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