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ympäristöministeriö
Maanmittauslaitos

JÄSENEN NIMEÄMISPYYNTÖ

Maa- ja metsätalousministeriö on 6.8.2015 asettanut kolmiulotteisen kiinteistön muodostamisen
lainsääntötyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus
kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen edellyttämistä lakimuutoksista. Työryhmän työsken
telyssä on käynyt ilmi tarve täydentää työryhmän kokoonpanoa.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää teiltä ehdotusta jäseniksi työryhmään. Miesten ja naisten
tasa-arvosta annetun lain (609/1986) huomioon ottamiseksi työryhmän asettamisessa teitä pyy
detään nimeämään mies-ja naisehdokas edustajaksenne. On suositeltavaa samalla ilmoittaa,
kumpi on ensisijainen ehdokkaanne. Jos teidän ei ole mahdollista nimetä kuin joko mies- tai
naisehdokasta, teitä pyydetään samalla ilmoittamaan edellä mainitun lain 4 a §:n 2 momentissa
tarkoitettu erityinen syy.

Ministeriö pyytää, että vastaisitte kirjallisesti myös siinä tapauksessa, että päätitte olla ehdotta
matta edustajaa työryhmään.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2015 ensisijaisesti säliköpostilla osoit
teeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjallisesti osoitteella maa- ja metsätalousministeriö, PL 30,
00023 VALTIONEUVOSTO. Vastaukseen tulee merkitä viitteeksi MMMO20:00/2015.

Lisätietoja antaa maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin (puh. 0295 16 2369).
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Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen lainsäädäntö-työryhmä

Asettaminen

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmis
tella hallituksen esityksen muotoon ehdotus kolmiulotteisen kiinteistönniuodostamisen
edellyttämistä lakimuutoksista.

Toim.ikansi

10.8.2015 - 1.6.2016

Tausta

Kolmiulotteisella (3 D) kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista maanpinnan ylä- tai alapuolista
kiinteistöä, jonka ulottuvuus määritellään kokonaisuudessaan sekä vaaka- että pystysuun
nassa. Tällainen kiinteistö voi olla tila, tontti tai yleinen alue asemakaavassa osoitetusta
käyttötarkoituksesta riippuen. Kysymys on omistuksen ja vaihdannan kohteesta, johon voi
toimia peruskiinteistön tapaan saatavan vakuutenaja kiinteistökiiimityksen yksikkönä.

Aloite kolmiulotteisen kiinteistömuodostuksen sallimiseen on tullut kunnan kiinteistöinsi
nööreiltä. Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2006 työryhmän selvittämään 3 D
kiinteistöjärjestelmän tarvetta. Työryhmä päätyi esittämään 3 D-kiinteistönmuodostuksen
mahdollistavan lainsäädännön kehittämistä (Työryhmämuistio mmm 2008:1). Tämän jäl
keen ministeriö hankki lisäselvityksiä toteutuksen reunaehdoista. Asian jatkovalmistelu
siirrettiin Maanmittauslaitoksen vastuulle, joka perusti tehtävää varten Kolmiulotteisen
kiinteistönmuodostuksenja rekisteröinnin määrittelyprojektin. Projekti luovutti loppura
porttinsa vuoden 2015 alussa. Raportti sisälsi tarkempia ehdotuksia järjestelmän toteutuk
sesta ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista.

Tavoitteet

Tavoitteena on ratkaista 3 D-kiinteistönmuodostukseen liittyvät, erityisesti esine- ja naapu
ruussuhdeoikeudelliset kysymykset valmistelemalla tarvittavat lakimuutokset. Muutokset
turvaavat omistajan oikeusaseman kiinteistönrnuodostuksen kaikissa vaiheissa sekä toteut
tavat kiinteistön käyttöoikeuden ja hallinnan siten, että 3 D- kiinteistönmuodostukselle ase
tetut yhteiskunnalliset tavoitteet saavutetaan ja suomalaisen kiinteistöjärjestelmän johdon
mukaisuus säilyy.

Tehtävä

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus kolmi
ulotteisen kiinteistönmuodostamisen edellyttämistä lakimuutoksi sta.



Lainsäädäntöhankkeessa on selvitettävä, millaisia muutoksia kolmiulotteinen kiinteistön
muodostus aiheuttaa kiinteistönomistajan oikeusasemaan 2 D-kiinteistönmuodostukseen
verrattuna. Valmistelussa tulee kiinnittää eritystä huomiota kolmiulotteisen kiinteistön
muodostuksen aineellisiin edellytyksiin, kiinteistön ulottuvuuden määrittel yprosessiin, ra
kennustenjakamiseen liittyviin kysymyksiin sekä kiinteistöjen yhteisten alueiden jajärjes
telmien hallintaan.

Organisointi

Puheenjohtaja:
O lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet:
O maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin, maa- ja metsätalousministeriö
O lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö
O maanmittausneuvos Marklcu Markkula, Maanmittauslaitos
O johtava lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen kuntaliitto

Sihteerit:
O hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, maa- ja metsätalousministeriö

Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä ilman eri palkkiota. Kukin organisaatio vastaa jäsen
tensä matkakustannuksista.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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JAKELU
Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit

TIEDOKSI
Oikeusministeriö
Maa- ja metsätalousministeriön osastot
Maanmittauslaitos
Suomen Kuntaliitto


