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VALTIONEUVOSTON ASETUS KIINTEISTÖNMUODOSTAMISASETUKSEN MUUT-
TAMISESTA

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kiinteistönmuodostamisasetusta (1186/1996) muutettaisiin siten, että siinä huomioi-
taisiin kolmiulotteisia kiinteistöjä (3D-kiinteistö) koskevat lainsäädännön muutokset,
jotka tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 2018. Asetus on tarkoitettu tulemaan voi-
maan samana päivänä kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevien lainsäädännön muutos-
ten kanssa, eli 1 päivänä elokuuta 2018.

PERUSTELUT

1 Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutokset

Hallituksen esityksessä 205/2017 ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamis-
lakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että mahdollis-
tettaisiin uuden kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli kolmiulot-
teisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaa-
va-alueella. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava-alueen kiin-
teistöjen käyttöä sekä suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista ja
hallintaa mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa.

Kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevien lainmuutosten tullessa voimaan kiinteistön-
muodostamisasetuksen voimassa oleva sääntely ei kaikilta osin täyttäisi kiinteistön-
muodostamiseen liittyvää yksityiskohtaisempaa sääntelytarvetta.

Kiinteistönmuodostamisasetuksen toimitusasiakirjojen yksityiskohtaista sisältöä kos-
keva sääntely ei nykymuodossaan sisällä vaatimusta kolmiulotteista kiinteistöä kos-
kevan toimituksen kannalta merkityksellisistä seikoista. Asetusta esitetään muutetta-
vaksi siten, että sekä normaaliin lohkomisen toimitusasiakirjaan, että tontin, tai ylei-
sen alueen muodostamista koskevaan asiakirjaan tulisivat merkityksi myös kaikki
sellaiset tiedot, joiden merkintä on tarpeen erityisesti muodostettaessa kolmiulotteisia
kiinteistöjä. Nykyisen toimitusasiakirjaan lisättävän tietosisällön osalta rajattaisiin
samalla kolmiulotteisen kiinteistön osalta soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset tie-
dot, jotka ovat relevantteja, tai mahdollisia ilmoittaa, vain maanpinnan tason kiinteis-
töjen osalta.

Asetukseen tehtäisiin lisäksi teknisiä muutoksia, joilla huomioitaisiin lainsäädännös-
sä jo aiemmin tapahtuneita muutoksia.
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2 Yksityiskohtaiset  perustelut

8 §. Asetuksen 8 §:stä poistettaisiin teknisenä muutoksena sen 3 momentti, jossa sää-
detään erillisen vesijätön tilaksi muodostamista koskevaan hakemukseen liitettävistä
tiedoista. Erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta annetun lain (373/2016) tultua voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2017 ei mainittua hakemusta ole enää mahdollista tehdä,
joten sen sisältöä koskeva sääntely ehdotetaan poistettavaksi asetuksesta tarpeetto-
mana.

16 §. Asetuksen 16 §:n 1 momentin 4 kohtaan lisättäisiin kolmiulotteisen kiinteistön
osalta toimituskirjaan merkittäväksi tiedoksi kiinteistön maanpintaan projisoitu pinta-
ala. Kolmiulotteiset kiinteistöt voisivat sijaita sekä maanpinnan tason ylä- että ala-
puolella, ja niiden ulottuvuuksien hahmottamiseksi kaksiulotteisella kartalla niille
laskettaisiin myös projisoitu pinta-ala. Maan pinnan tasoon projisoidulla pinta-alalla
on rekisterin informaatioarvoa lisäävä vaikutus, sillä se auttaa selkeällä tavalla hah-
mottamaan sen maan pintatason kiinteistön, jonka alueella kolmiulotteinen kiinteistö
sijaitsee, samoin kuin sen, millä kohdalla maan pinnan tason kiinteistöä se sijaitsee.

Kun kyse on kolmiulotteisesta kappaleesta, ei perinteinen pinta-ala tieto käytännössä
kuvaisi mitään merkityksellistä. Sitä olisi myös hyvin vaikeaa määritellä epämääräi-
selle kappaleelle, jollaisia kolmiulotteiset kiinteistöt tulisivat useissa tapauksissa
olemaan. Pinta-alan laskeminen esimerkiksi kohteelle, joka on vino tai vaikkapa
kierteinen olisi kohtuuttoman työlästä siitä saatavaan hyötyyn nähden. Mainituista
syistä tietoa 3D-kiinteistön kokonaispinta-alasta ei tulisi merkitä toimitusasiakirjaan.
3D-kiinteistö ei vie peruskiinteistöltä pinta-alaa, peruskiinteistö pysyy pinta-alaltaan
ennallaan kiinteistönmuodostuksessa. 3D-kiinteistön kannalta olennaista on sen ra-
kennusoikeus. Maan pintaan projisoidun pinta-alan osalta kyse on sen ilmentämises-
tä, mistä kiinteistöistä rakennusoikeutta 3D-kiinteistölle tulee. Rakennusoikeus on
merkittävin asia joka peruskiinteistöllä muuttuu, sen rakennusoikeus vähenee mutta
pinta-ala pysyy samana.

22 §. Asetuksen 22 §:n 1 momentin kohdassa 3 rajattaisiin kolmiulotteisen kiinteis-
tön osalta pois vaatimus muodostajakiinteistön muodostuspinta-alaa koskevan mer-
kinnän tekemisestä toimitusasiakirjaan. Kolmiulotteisesta kiinteistöstä olisi esitetyn
lainsäädännön mukaan mahdollista jatkossa lohkoa uusia tontteja. Kun kolmiulottei-
sille kiinteistöille ei toimituskirjaan asian luonteesta johtuen merkittäisi pinta-
alatietoa, ei tällaista tietoa tulisi merkittäväksi asiakirjaan myöskään muodostajakiin-
teistönä toimivan kolmiulotteisen kiinteistön osalta.

Pykälän 1 momentin uudessa 5 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi toimitusasiakir-
jaan merkittäviksi tiedoiksi 3D-kiinteistön osalta sellaiset merkitykselliset lisätiedot,
joiden avulla kiinteistön ominaisuudet ilmenisivät mahdollisimman havainnollisesti.
Tällaisia tietoja olisivat kiinteistön asema suhteessa peruskiinteistöön, sen ylä- ja
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alapuoliset kiinteistöt, sen ylin ja alin korkeusasema N2000-järjestelmässä sekä
maanpintaan projisoitu pinta-ala.

63 §. Asetuksen 63 §:ssä on säännelty jyvitettäessä käytettävän jyväluvun määräämi-
sestä kokonaisina markkoina. Pykälän sanamuoto muutettaisiin vastaamaan nykyti-
lannetta, ja markkojen sijasta säädettäisiin jyväluvun määräämisestä kokonaisina eu-
roina.

3 Esityksen vaikutukset

Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen vaikutuksia on kuvattu yksityiskohtaisesti
hallituksen esityksessä kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskevaksi lainsää-
dännöksi HE 205/2017 vp. Asetusehdotuksella muutettaisiin kiinteistönmuodosta-
misasetusta muuttamalla se vastaamaan mainitussa hallituksen esityksessä ehdotettua
lainsäädäntöä. Esityksellä ei siten ole itsenäisiä vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Valmiste-
lu on tapahtunut osittain Maanmittauslaitoksessa valmistellun ehdotuksen sisältäneen
muistion pohjalta. Valmistelun yhteydessä on kuultu oikeusministeriötä, valtiova-
rainministeriötä, ympäristöministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä, Sisäminis-
teriötä, Maanmittauslaitosta, Liikennevirastoa, Verohallintoa, Väestörekisterikeskus-
ta, Helsingin kaupunkia, Espoon kaupunkia, Tampereen kaupunkia, Turun kaupun-
kia, Oulun kaupunkia, Jyväskylän kaupunkia, Kuopion kaupunkia, Mikkelin kau-
punkia, Vantaan kaupunkia, Lahden kaupunkia, Kouvolan kaupunkia, Porin kaupun-
kia, Joensuun kaupunkia, Lappeenrannan kaupunkia, Hämeenlinnan kaupunkia, Vaa-
san kaupunkia, Rovaniemen kaupunkia, Seinäjoen kaupunkia, Kotkan kaupunkia,
Salon kaupunkia, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen kiinteistöliitto ry:tä, Rakennustar-
kastusyhdistys RTY ry:tä, Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry:tä, Ra-
kennusteollisuus RT ry:tä, RAKLI ry:tä, Rakennustietosäätiö ry:tä, sekä Suomen
ympäristöoikeustieteen seura ry:tä, FLIC:tä.

Asetusehdotus on ollut tarkistettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tar-
kastustoimistossa.

5 Voimaantulo

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.
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