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ULOTTUVUUS 
VERTIKAALINEN 
KIINTEISTÖN 



KIINTEISTÖN VERTIKAALINEN 
ULOTTUVUUS 
• Kiinteistön ulottuvuutta maanpinnan ylä- ja alapuolelle ei ole määritelty laissa. 
• Asiasta on esitetty vaihtelevia näkemyksiä:  

 
• ”Kiinteistö ulottuu maan keskipisteestä zeniittiin.” 
• ”Kiinteistö käsittää ainoastaan maan pintatason.” 
• ”Maanpinnalla oleva kiinteistöyksikkö kattaa ylä- ja alapuolisen tilan niin pitkälle, kuin 

käyttö on oikeudellisesti ja tosiasiallisesti mahdollista.” 
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OMISTUSOIKEUS 



OMISTUSOIKEUS JA 
OMAISUUDEN SUOJA 
• Oikeus vallita esinettä kaikissa niissä suhteissa, joissa ei ole asetettu erityisiä rajoituksia 

• Omaisuuden suoja, perustuslain 15 §  
• Varallisuusarvoiset edut, joista laajimpana omistusoikeus 
• Oikeudet ja etuudet, joilla on omistajalleen tai haltijalleen varallisuusarvoista merkitystä 
• Omaisuuden faktinen käyttöoikeus samoin kuin sen määräämisvalta 

• Täyden korvauksen periaate 
• Kiinteän omaisuuden omistajan käyttövapaus on rajoittunutta erilaisten yleisten ja 

yksityisten etujen turvaamiseksi. 

• Sosiaalisidonnaisuuden periaate pyrkii rajoittamaan maanomistajan käyttömuotoja 
yleisesti siirtämättä omaisuutta toisen lukuun 
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MAANALAISEN TILAN HALLINTA 
• Toimenpiteet maa-alueen alla edellyttävät maanomistajan myötävaikutusta tai erityisen 

oikeuden lunastusta myös maanomistajan omien oikeudellisten 
rakentamismahdollisuuksien ulkopuolelle. 

• Maanomistajalla on oikeus estää maan sisuksen ja ilmatilan käyttö vain sikäli kuin hänelle 
on siitä haittaa esimerkiksi tärinän, perustusten horjumisen tai melun vuoksi.  

• Tällä hetkellä maanalaista tilaa ei ole mahdollista lunastaa omistusoikeudella. 
• Oikeudellinen peruste maanalaiselle toimenpiteelle 

• Lunastuslupa 
• Maanalainen asemakaava (Länsimetro, Tapiolan pysäköintiluola) 
• Maantietoimitus (Tampereen rantatunneli, Lahden ohitustie) 
• Ratatoimitus 
• Yksityistieoikeus? 
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KYSYMYKSIÄ  
KORVAUSTEN MÄÄRITTELYSSÄ 

- Tuleeko pintakiinteistön omistajalle korvata maanalainen käyttö, joka ei vaikuta 
maanpintakiinteistön käyttöön? 
- Lunastuslaki 29 §: Täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä 

- Korvataanko pintakiinteistön omistajalle mahdollisen tulevan maanalaisen käytön 
estyminen tai tunnelista johtuva kalliimpi toteutustapa?  

- Miten korvaukset tulisi arvioida? 
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OIKEUSKÄYTÄNTÖ 
SUOMESSA 



KKO:1987:121      
• Kaupungilla lunastuslupa muutetun asemakaavan perusteella 

• rakentaa AsOy:n alla oleva maanalainen tila väestönsuojaksi ja pysäköintitilaksi 

• lunastaa louhinnan yhteydessä syntyvä kiviaines 

• AsOy vaati korvausta rakentamismahdollisuuden menetyksestä sekä louhitusta 
kiviaineksesta 

• Lunastustoimikunnan päätöksen mukaan kyseessä on yhdyskuntarakentaminen, minkä 
vuoksi maanomistajalla ei ollut oikeutta korvaukseen uuden rakennusoikeuden perusteella 

• Ei oikeutta myöskään korvaukseen kiviaineesta, koska yhtiö ei olisi voinut aikaisemmin 
sitä hyödyntää 
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KKO:1987:121      
Maaoikeus 
• Yhtiö ei osoittanut sille koituneen korvattavaa vahinkoa tai haittaa 
• Perusteina LunL 29 § 
• Valitus hylätty, lunastustoimikunnan päätös pitää 
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KKO:1987:121      
KKO 
• Piti maaoikeuden päätöksen voimassa 
• Perustelut 

• Lunastuskorvaus on määrättävä sen mukaan, mitä luovuttaja menettää eikä sen mukaan, mitä 
lunastaja saa.  

• Huomioon ei myöskään voida ottaa asemakaavan muutoksen jälkeen tapahtunutta arvonnousua. 
(LunL 31 §) 

• Yhtiö ei näyttänyt, että se olisi saanut poikkeusluvan maanalaisen tilan rakentamiseen 
• Ei myöskään näyttöä kiviaineksen kysynnästä tai käyttömahdollisuuksista 

→ ei taloudellisia menetyksiä 
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KORVAUSKÄYTÄNTÖ 
MUISSA MAISSA 



RUOTSI 
• Kiinteistön katsotaan ulottuvan niin syvälle kuin omistaja voi sitä tosiasiallisesti sekä 

taloudellisesti hyödyntää. 

• Käytössä 3D-kiinteistö, joka mahdollistaa lunastamisen maanpinnan alta 
omistusoikeudella. 

• Tukholman Citybana –hanketta varten tilattu lausunto Maanmittauslaitoksen asiantuntijalta 
• Arvon alenemista ei ole mahdollista osoittaa kiinteistöjen perinteisillä arviointimenetelmillä 

• KKO:n ennakkotapauksen mukaisesti myös vähäinen arvonaleneminen tulisi korvata 
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Rasite m² / koko kiinteistö m²  korvaus 
≤ 25 % 5 000 kr 

25 - 75 %  10 000 kr 

≥ 75 %  15 000 kr 



RUOTSI: ESIMERKKITAPAUS  
PILEN – MÅL NR. F 1778-15 

• Tukholman kaupungin päätöksellä  Pilen 8 –kiinteistöstä siirretään maanalaista tilaa 
Liikenneviraston kiinteistöön 3D-tilan muodostamiseksi. 

• Korvauksiksi määritettiin 60 000 kr (5 900 €)  
• Kiinteistön omistaja valitti maa- ja ympäristötuomioistuimeen (käräjäoikeustaso)  
• Käsiteltiin, mutta toimitusratkaisu pidettiin voimassa. 
• Kiinteistön omistaja haki valituslupaa maa- ja ympäristöylituomioistuimelta 

(hovioikeustaso) 
• Valituslupaa ei myönnetty 
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RUOTSI: ESIMERKKITAPAUS 
STRÄNGNÄS – MÅL NR F 683-17 

• Rasite liittyen rautatietunneliin Strängnäsin kunnassa 
• Maanmittausviranomainen määrännyt Liikenneviraston korvaamaan  

ko. kiinteistönomistajille 15 000 kr (1 476 €) / kiinteistö. 
• Kiinteistön omistajat vaativat oikeudessa suurempia korvauksia perustuen 

maalämpömahdollisuuden menettämiseen. 
• Oikeus tuomitsi määrätyt korvaukset pysymään voimassa. 

• Korvauksenvaatijat eivät pystyneet perustelemaan kiinteistön arvon laskua todellisuudessa. 
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TANSKA 

• Omistusoikeus ulottuu niin syvälle, kuin kiinteistön tavanomainen käyttö edellyttää. 
 

• Maanomistajalla ei ole oikeutta estää valtiota antamasta lupaa maanaiselle hankkeelle, 
joka kulkee niin syvällä ettei siitä aiheudu maanomistajalle haittaa. 
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TANSKA: ESIMERKKITAPAUS METRO   
• 20-30 metriä maanpinnan alla 
• Ei tarvetta maanhankinnalle 
• Rasite perustettava, tarkoituksena turvata tunnelin rakentaminen 
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Toimenpide korvaus 

Rasitteen perustamisesta 
aiheutuva haitta 

135 € / kiinteistö 

Väliaikainen rasite 135 € / kiinteistö 

Rasitteen vaikeuttaessa tulevaa 
rakentamista 

2 700 € / kiinteistö 

Poraaminen / kaivaminen alle 
tietyn korkeustason estyy 

800 – 1 600 € / kiinteistö 



TANSKA: ESIMERKKITAPAUS METRO 

• Käytetty myös pinta-alaperusteisia korvauksia: 
 
 
 
 
 
 

 
• Maanalainen korvaus 0,4 % maanpäällisestä korvauksesta 
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kohde korvaus 

Maanpäällinen alue ( käypä arvo) 266 € / m² 

Väliaikainen maanpäällinen rasite 34 € / m² 

Maanalainen tunnelirasite 1,12 € / m² 



NORJA 
• Kiinteistörekisterilaissa ei oteta kantaa kiinteistön vertikaaliseen ulottuvuuteen.  
• Korvaukset määrätään todennäköisen käytön mukaan. 
• Vain konkreettiset suunnitelmat maalämpökaivon rakentamiselle ovat korvausperuste. 
• Oikeuskäytännön mukaan käytetään myös sopeuttamisvelvollisuutta. 

• Ylimääräiset kustannukset korvataan 
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NORJA: ESIMERKKITAPAUS 
• Tunnelin rakentaminen 7-9 metriä maanpinnan alapuolelle 
• Tielaitoksen mukaan rajatapaus sen suhteen tarvitaanko erillinen lupa, koska kulkee niin 

syvällä  
• Maanomistaja vastusti, joten rakentamisesta tehtiin sopimus 
• Liikenneviraston mukaan rajatapaus loukataanko omistusoikeutta vai ei 
• Korvaukset määrättiin arvon erotuksen mukaan 
• Korvaussumma 400 000 NOK (41 520 €) 
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USA 
• Kauppahintatutkimuksia tunnelin rakentamisen vaikutuksista kiinteistöjen arvoon  
• Käytännön esimerkkinä kevyen raideliikenteen tunneli Seattlessa pientaloalueella 
• Raideliikenteen toimijataho hankki käyttöoikeuden tunnelialueelle yksityisiltä 

kiinteistönomistajilta rasitteilla. 
• Tunneli maan alla 11- 36 metrin syvyydessä 
• Kauppahintatutkimus 

→ tunnelirasite ei vaikuta maanpäällisen kiinteistön markkina-arvoon 
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UUSI-SEELANTI 
• Korvausten arviointi tunnelin rakentamisen aiheuttaman pintakiinteistön arvon muutoksen 

perusteella.  
• Korvauksissa huomioitu  

• Kuinka syvällä tunneli kulkee 
• Maanalaisen alueen menetys 
• Rajoittaako tunneli maanpinnan kiinteistön todennäköisiä kehitysnäkymiä 
• Kuinka syvällä kalliopinta kulkee suhteessa lunastettavan alueen rajapintaan 
• Aiheutuuko erityisvaatimuksia ja lisäkustannuksia tulevaisuuden rakentamiselle (erityisesti 

perustuksille) 
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UUSI-SEELANTI: ESIMERKKITAPAUS 
• Kiinteistön ala 304 m² 
• Kaavassa pienkerrostaloaluetta 
• Maltilliset kehitysmahdollisuudet 
• Mahdollisuus rakentaa 4 kerrosta maan pinnalle ja kaksi kellarikerrosta  
• Syvällä kulkeva tunneli 
• Ei vaikutuksia tulevaisuuden rakentamiselle 
• Korvattu $70 / m² (42 € / m²) 
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YHTEENVETO  
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Maa Korvataanko 

Ruotsi Korvataan, myös mahdollisuuden 
menettäminen, taulukkomalli 

Tanska Korvataan, ei maalämpötapauksia 

Norja Korvataan konkreettiset menetykset, 
ei mahdollisuuden menetystä 

USA Korvataan tapauskohtaisesti 
taloudellinen menetys 

Uusi-Seelanti Korvataan, tapauskohtainen arviointi 
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KYSYMYKSIÄ? 
 

kuva: http://allthebuildingsinnewyork.com/ 



KIITOS! 
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