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1 Johdanto 
 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Tuusulan kunnan Kiinteistöviraston ja Metropo-

lia-ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää katualueiden 

haltuunottoa ohjaava lainsäädäntö rekisterin ylläpitäjän näkökulmasta, saattaa alulle 

sähköinen katualueiden haltuunottorekisteri Tuusulan kunnan käytettäväksi ja luoda 

ohjeet rekisterin ylläpitoon. Sähköisen rekisterin tavoitteena on tehostaa katualueiden 

haltuunottorekisterin käyttöä ja täten haltuunotettujen katualueiden siirtämistä kunnan 

omistukseen. Rekisterin ylläpito-ohjeet ovat yleispätevät ja soveltuvat siten kunnille, 

jotka käyttävät ArcGis-paikkatieto-ohjelmaa.  

 

Tuusula on keskiuusimaalainen noin 38 000 asukkaan kunta. Sen 225,43 km²:n koko-

naispinta-alasta maapinta-alaa on 219,69 km². Kunnan omistamat maa-alueet 

31.12.2010 olivat 27 km² ja asemakaavoitetun alueen pinta-ala oli 32,1 km². (Tuusu-

lan kunta 2012.)  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunta, valtio tai muu julkisyhteisö voi ottaa 

haltuunsa erilaisia alueita, jotka sillä asemakaavan mukaisesti on tarkoitus toteuttaa 

yleisiksi alueiksi. Kuntien suorittama katualueiden haltuunotto on yksi esimerkki tällai-

sesta toiminnasta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132: 95 §) 

 

Katualueiden haltuunottoa tarvitaan, jotta yhteiskunnan rakentaminen voisi noudattaa 

sille maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä yleisiä tavoitteita. Lain tavoitteena on 

järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle 

elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurises-

ti kestävää kehitystä. Lain henkeen kuuluu myös vuorovaikutuksen ylläpito eri osapuol-

ten välillä ja tiedottamisen avoimuus. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132: 1 §) 
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2 Katujen haltuunoton laillinen peruste ja haltuunottomenettely 
 

2.1 Katualueiden haltuunoton perusta maankäyttö- ja rakennuslaissa  
 

Maan luovuttamisesta ja lunastamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 

(MRL), jonka eduskunta hyväksyi 5.2.1999, ja joka tuli voimaan 1.1.2000. Tätä ajan-

kohtaa ennen katualueiden haltuunotosta säädettiin vanhassa rakennuslaissa, jonka 

MRL korvasi.  

 

Katualueella tarkoitetaan asemakaavassa osoitettua yleistä aluetta. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 12. luku 83 § Kadut ja muut yleiset alueet määrittelee yleisen alueen:  

 

Yleisellä alueella tarkoitetaan tässä laissa asemakaavassa katualueeksi, toriksi, 
liikennealueeksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kun-
nan, valtion tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta. 
 
Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maan-
päällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asema-
kaavassa ole toisin osoitettu. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132]  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 13. luku 94 § Katualueen siirtyminen kunnalle ja 95 § Ka-

tualueen haltuunotto ohjaavat tarkasti katualueen omistusoikeuden siirtymistä kunnalle 

ja kertoo myös, milloin kunta on oikeutettu tekemään haltuunoton:  

 

94 § Katualueen siirtyminen kunnalle 

 

Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa 
omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodosta-
mislain mukaisella kiinteistötoimituksella. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132]  

 

95 § Katualueen haltuunotto 

 

Kunta saa 94 §:ssä tarkoitetun alueen haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakenta-
maan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi ja alueen erottamista koskeva kiinteis-
tötoimitus on pantu vireille taikka kun kunta 104 §:n mukaan on suorittanut alu-
eesta korvauksen. 
  
Jos 1 momentissa tarkoitetulla alueella on vähäistä arvokkaampi rakennus, arvo-
kas rakennelma tai laite taikka alue on välttämätön niiden käyttämistä varten, 
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kunta ei saa ottaa maata haltuunsa ennen kuin korvauksesta on sovittu tai lunas-
tusmenettely on pantu vireille. 
 
Maan, joka asemakaavaa muutettaessa tulee sisältymään katualueeseen, kunta 
saa ottaa haltuunsa, kun sitä koskeva lunastusmenettely on pantu vireille. 
[Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132] 

 

Karjaan kaupungininsinööri Tom Granström katsoo, että maankäyttö- ja rakennuslain 

tapa luovuttaa katualueen omistusoikeus kunnalle on omiaan selventämään kiinteistö-

järjestelmää. Aikaisempi rakennuslaki antoi haltuunotetuille alueille vain käyttöoikeu-

den, mutta nykyään haltuunotetut alueet voidaan MRL:n mukaan lohkoa myöhemmin 

kunnan omistukseen. (Granström 2001.) 

 

On tärkeää oivaltaa, mistä omistusoikeus koostuu ja mitä varallisuus on, jotta voidaan 

ymmärtää, mikä ero on kunnan omistamalla ja haltuunottamalla alueella. ”Omaisuuden 

käsite muodostetaan esineoikeudessamme oikeuksien tasolla. Tämän mukaisesti omai-

suus koostuu varallisuusoikeuksista. Varallisuusoikeudet ovat joko kiinteää tai irtainta 

omaisuutta.” (Andström 2003.) Katualueen haltuunotossa kyse on prosessista, jonka 

oikeusvaikutukset kohdistuvat kiinteään omaisuuteen. 

 

Omistusoikeudella on tärkeä sija yksityisoikeuden alalla. Omistusoikeus on totuttu mää-

rittelemään sen kolmen eri elementin avulla, jotka ovat omistajan hallintaoikeus, kom-

petenssi ja dynaaminen suoja. Omistajan kompetenssilla tarkoitetaan oikeussubjektin 

eli omistajan kykyä määrätä omistusoikeudesta kohteeseen. Esimerkiksi kohteen kaup-

pa vaatii omistajalta kompetenssia, eli kelpoisuutta luovuttaa omistusoikeus toiselle. 

Omistajan kompetenssia voidaan kuitenkin laissa rajoittaa. Esimerkiksi kiinteän omai-

suuden omistajanvaihdosta säätelee Ruotsin vallan ajalta pohjansa saava maakaari, 

jonka mukaisia muotomääräyksiä tulee noudattaa. Omistusoikeuden tärkeimpänä osa-

na voidaan pitää hallintaoikeutta, jolla tarkoitetaan yksinomaista suojattua käyttöoike-

utta omistuskohteeseen. Se antaa omistajalleen oikeuden käyttää omistuskohdetta 

halutulla tavalla ja oikeuden vaatia, että muut eivät estä hänen omistamansa kohteen 

käyttöä. (Andström 2003.) 

 

Katualueen haltuunotossa alueen juridinen ja tekninen omistusoikeus säilyy kiinteistön 

omistajalla, vaikka aluetta koskeva omistajan hallintaoikeus siirtyy kunnalle. Tämä joh-

taa siihen, että haltuunotettu alue näkyy esimerkiksi kiinteistötietojärjestelmässä edel-

leen alkuperäisen omistajan, eikä kunnan, nimellä. Hallintaoikeuden siirtyminen kunnal-
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le mahdollistaa kuitenkin kadun rakentamisen ja alueen käyttämisen maankäyttö- ja 

rakennuslain suomalla tavalla. Katualueen haltuunotossa omistajan kompetenssi kui-

tenkin säilyy osittain omistajalla, sillä kiinteistö, josta katualuetta on otettu haltuun, 

voidaan myydä eteenpäin. Jos omistaja luovuttaa kiinteistön eteenpäin, samalla myös 

kunnan haltuunottama katualue on osa kiinteistökauppaa. Kiinteistön omistaja on kui-

tenkin velvollinen ilmoittamaan saantopuolelle tehdystä haltuunottosopimuksesta. Hal-

tuunottosopimukset tehdään kiinteistökohtaisiksi ja ne velvoittavat myös uutta omista-

jaa. 

 

Omistusoikeuden täydelliseen siirtymiseen vaaditaan 12.4.1995/540 hyväksytyn maa-

kaaren mukainen menettely. Kyseessä on kiinteistönmuodostamislain (KML) mukainen 

yleisen alueen lohkominen ja sitä tulee hakea maanmittaustoimistolta tai kunnan kiin-

teistöinsinööriltä, milloin kunta toimii kiinteistörekisterinpitäjänä kyseisellä alueella. KML 

22 a § mukaan yleisen alueen lohkominen suoritetaan kunnan tai alueen omistajan tai 

osaomistajan hakemuksesta. (Granström 2001.) 

 

2.2 Katualueen korvaaminen  
 

Katualueen haltuunotto tai omistusoikeuden siirtyminen on tietyissä tilanteissa vastik-

keellista, jolloin kunta joutuu korvaamaan maanomistajalle menetetystä maanpohjasta 

tai muusta syntyneestä haitasta. Katualueen korvaamisesta säädetään MRL:n 14. lu-

vussa. 

 

104 § Korvattava katualue 

 

Kunnan omistukseen 94 §:n mukaan siirtyvästä katualueesta kunta on velvollinen 
suorittamaan maanomistajalle korvausta siltä osin kuin luovutettavan alueen pin-
ta-ala ylittää 20 prosenttia hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella 
omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa 
rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella. Korvausvelvollisuu-
den määrittelyssä ei oteta huomioon asemakaavassa maa- ja metsätalousalueek-
si tai vesialueeksi osoitettua aluetta. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luovutettavan alueen määrä lasketaan ensim-
mäisen asemakaavan mukaan. 
 
Muussa kuin 1 momentin mukaisessa tapauksessa kunta on velvollinen suoritta-
maan katualueesta maanomistajalle korvauksen, joka määrätään soveltaen lu-
nastuslain säännöksiä korvauksen perusteista, ei kuitenkaan lain 36 §:ää. Sen es-
tämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kunta on velvollinen suorittamaan katu-
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alueesta maanomistajalle korvauksen, jos luovuttaminen korvauksetta on luovu-
tuksesta hänelle aiheutuvat ja kaavasta häneen kohdistuvat kokonaisvaikutukset 
huomioon ottaen poikkeuksellisesti ilmeisen kohtuutonta. 
 
Maanomistajalla ei 1 momentista poiketen ole oikeutta saada korvausta yksityis-
tielain 1 §:n tarkoittamasta yksityistiestä, kun tie on asemakaavassa osoitettu ka-
tualueeksi. 
 
Jos maanomistajan katualueeksi luovuttama alue liitetään kaavamuutoksella ta-
kaisin tonttiin, kunta ei saa periä maanomistajalta korvausta 1 momentin mukai-
sesti korvauksetta saamaansa osuutta vastaavasta osasta aluetta, edellyttäen et-
tä tontti on vielä saman omistajan omistuksessa ja että tontin pääasiallista käyt-
tötarkoitusta ei ole kaavan muutoksella muutettu. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132] 

 

Katualuetta haltuunotettaessa maa-alan korvaamisen lisäksi myös irtain omaisuus tulee 

korvata, mikäli se on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vähäistä arvokkaampi 

rakennus, arvokas rakennelma tai laite. Tyypillisesti korvattava irtain omaisuus voi olla 

esimerkiksi saunarakennus tai hoidettu istutus. Korvauksesta tulee päästä sopimukseen 

myös silloin, kun haltuunotettava alue on välttämätön edellä mainitun omaisuuden 

käyttämistä varten. Esimerkiksi asuinrakennuksen ja saunarakennuksen väliin raken-

nettava katu laskee kiinteistön arvoa ja käytettävyyttä, minkä vuoksi syntynyt haitta 

tulee lain mukaan korvata. Haltuunotettavalla alueella olevasta irtaimesta omaisuudes-

ta voidaan tehdä korvaussopimus haltuunoton yhteydessä. Mikäli kunta ja alueen omis-

taja eivät pääse korvauksesta sopimukseen, MRL:n 95 § mukaan katualue voidaan hal-

tuunottaa lunastustoimituksen tultua vireille. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

5.2.1999/132.) 

 

Lunastuksia tekevät toimitusinsinöörit käyttävät korvausten määrittämisen apuna 

Maanmittauslaitoksen laatimaa Korvaukset kiinteistövahingoissa -julkaisua, joka poh-

jautuu Maanmittauslaitoksen ylläpitämään Arviointi ja korvaukset -tietovarastoon. Li-

säksi teoksesta on apua maanomistajalle pohdittaessa korvauksen kohtuullisuutta. Jul-

kaisussa esitetyt korvaussuositukset ovat keskimääräisiä, ja korvauksen oikean suuruu-

den varmistamiseksi korvausmäärä on aina tarkistettava arviointitilanteen sekä arvioin-

tikohteen yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Jokainen yksittäisessä lunastustoimi-

tuksessa määrätty korvaussumma on aina oma tapauksensa. Korvaussummien tulisi 

kuitenkin olla alueellisesti yhteneväisiä, koska ei ole oikeudenmukaista maksaa saman-

kaltaisista kohteista eri korvaussummaa samalla alueella. (Korvaussuositukset kiinteis-

tövahingoissa 2003: 2, 7.) 
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2.3 Normaali katualueen haltuunottomenettely Tuusulan kunnassa 
 

Tuusulan kunnassa katualueiden haltuunotot pyritään suorittamaan vapaaehtoisten 

haltuunottosopimusten avulla. Se tarjoaa kunnan maanomistajille kokemuksen tulla 

kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Tällä on positiivinen vaikutus kun-

nan maineeseen yhteiskunnallisena toimijana, ja parhaillaan tämä lisää myös yrityksien 

halukkuutta tuoda toimintaansa kunnan alueelle. 

 

Taulukko 1. Normaali haltuunottomenettely Tuusulan kunnassa. 

 

 

 

Tuusulan kunnan normaali menettelyprosessi (taulukko 1) katualueiden haltuunotoissa 

alkaa puhelinkeskustelulla maanomistajan kanssa. Puhelinkeskustelussa sovitaan aika 

katselmukselle, mikäli maanomistaja haluaa olla läsnä tilaisuudessa. Tämän jälkeen 

Tiedottaminen maanomistajalle sekä sopiminen katselmuksen ajankohdasta 

Haltuunottokatselmus 

Haltuunotto- ja korvaussopimuksen postittaminen maanomistajalle 

Maanomistaja allekirjoittaa ja palauttaa sopimuksen kunnalle 

Viranhaltijapäätös haltuunottosopimuksen hyväksymisestä 

Korvausten maksaminen maanomistajalle 

Kunta hakee yleisen alueen lohkomista maanmittaustoimistolta 

Katualueen siirtyminen kunnan omistukseen 
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kunta laatii maanomistajalle postitettavaksi katualueen haltuunotto- ja korvaussopi-

muksen (ks. liite 1), jossa on liitteenä laskelmat maapohjan korvaamiselle (ks. liite 3) 

sekä kartta haltuunotettavasta maa-alueesta (ks. liite 2). Lisäksi sopimukseen merki-

tään myös muut korvattavat erityiskohteet, josta yleisimpänä voidaan mainita hal-

tuunotettavalla maa-alueella oleva kasvusto. Allekirjoitettuaan sopimuksen maanomis-

taja palauttaa sen takaisin kunnalle, jonka jälkeen kiinteistöinsinööri tekee viranhaltija-

päätöksen haltuunottosopimuksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen kunta maksaa katu-

alueesta korvauksen maanomistajalle. Kun haltuunottosopimus on saanut lainvoimai-

suuden, kunta hakee maanmittaustoimistolta yleisen alueen lohkomista, joka siirtää 

katualueen kunnan omistukseen maankäyttö- ja rakennuslain 94§ mukaisesti.  

 

Mikäli maanomistaja ei suostu vapaaehtoisen sopimuksen allekirjoitukseen, prosessi 

aloitetaan alusta virallisesti tiedottamalla ja suorittamalla virallinen katselmus. Vapaa-

ehtoinen sopiminen on todettu Tuusulan kunnassa hyväksi ja nopeaksi tavaksi suorit-

taa katualueen haltuunotto. Se on kohdannut vain vähän vastustusta, joten sopimuk-

sesta kieltäytymiset ovat olleet aina yksittäisiä, harvinaisia poikkeustapauksia. 

 

2.4 Haltuunotosta tiedottaminen  
 

1.1.2004 voimaantullut hallintolaki toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeustur-

vaa hallintoasioissa, joihin myös katualueiden haltuunotto kuuluu. Hallintolain 54 §:ssä 

määrätään viranomaisen tiedoksiantovelvollisuudesta. Sen mukaan viranomainen on 

velvollinen antamaan tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle 

tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Viran-

omaisen on annettava tiedoksi myös sellainen päätös, johon liittyy muutoksenhakukiel-

to. (Hallintolaki 6.6.2003/434.) 

 

Hallintolain 55 §:n mukaan tiedoksianto voidaan toimittaa joko tavallisena, todisteelli-

sena tai yleistiedoksiantona. Yleistiedoksiantoa käytetään, kun tavallinen tai todisteelli-

nen tiedoksianto on mahdoton toteuttaa. Sitä voidaan käyttää myös silloin, kun asiakir-

ja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun 

henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. (Hallintolaki 6.6.2003/434.) 
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2.5 Haltuunoton aiheuttamat velvoitteet kunnalle 
 

Kunnan intressien mukaista on tietää, minkälaisia velvoitteita asemakaavaan merkityt, 

mutta toteutumatta jääneet katualueet voivat aiheuttaa. Voisiko syntyä esimerkiksi 

tilanne, jossa yksittäinen maanomistaja vaatisi katualueen haltuunottoa, vaikka kunnan 

sen hetkisissä suunnitelmissa ei olisi tarvetta toteuttaa katua. Tällainen vaatimus voisi 

aiheuttaa kunnalle ylimääräisiä kuluja. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 13. luku Maan luovuttaminen ja lunastaminen 94 § Katu-

alueen siirtyminen kunnalle ohjaa katualueen siirtymistä kunnan haltuun. Kyseessä 

olevan pykälän mukaan omistusoikeus siirtyy kunnalle kiinteistönmuodostamislain mu-

kaisella kiinteistötoimituksella: 

 

94 § Katualueen siirtyminen kunnalle 

 

Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa 
omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodosta-
mislain mukaisella kiinteistötoimituksella. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132]  

 

Kiinteistönmuodostamislain 4. luku 22 § Lohkominen määrää muun muassa siitä, kuka 

saa hakea lohkomista: 

 

22 § 

 

Lohkomista saa hakea määräalan tai emäkiinteistön omistaja tai osaomistaja, jol-
la on lainhuuto määräalaan tai kiinteistöön, sekä sitovan tonttijaon mukaista 
tonttia koskevan erityisen oikeuden haltija, jos tontille saadaan oikeuden perus-
teella rakentaa oikeuden haltijalle kuuluvia rakennuksia. [Kiinteistönmuodosta-

mislaki 5.3.1999/322] 
 
Saantoon perustuva määräalan lohkominen tulee vireille, kun kirjaamisviran-
omainen on merkinnyt määräalan lainhuudon lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. 
Jos määräala sijoittuu alueelle, jonka kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtii 
kunta, lohkomistoimitus tulee vireille, kun kirjaamisviranomaisen ilmoitus määrä-
alan lainhuudosta on saapunut kunnan kiinteistörekisteriviranomaiselle. Lohkomi-
sen aloittamista voidaan lykätä tai aloitettu toimitus on keskeytettävä, jos mää-
räalan omistaja esittää selvitystä siitä, ettei lohkokiinteistöä ole tarkoitus muo-
dostaa yksinomaan kyseisestä määräalasta tai jos lykkäämiseen tai keskeyttämi-
seen on muu perusteltu syy. [Kiinteistönmuodostamislaki 22.7.2011/914] 
 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään määräalan lohkomisesta kiinteistöstä, koskee 
soveltuvin osin yhteistä aluetta, määräalaa yhteisestä alueesta sekä kiinteistön 
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luovutuksen yhteydessä myyjän itselleen pidättämää määräalaa. Jollei yhteiseen 
alueeseen tai sen määräalaan voida myöntää lainhuutoa, hakijan on esitettävä 
muu tarpeellinen selvitys osakkaiden omistusoikeudesta yhteiseen alueeseen se-
kä määräalan omistajan oikeudesta määräalaan. [Kiinteistönmuodostamislaki 
9.4.1998/273] 

 

Kiinteistönmuodostamislain 22 a § [5.3.1999/322.] tarkentaa hakumenettelyä yleisen 

alueen lohkomisen kohdalla. Lain mukaan yleisen alueen lohkominen voidaan suorittaa 

myös alueen omistajan tai osaomistajan hakemuksesta:  

 

22 a § 

 

Yleisen alueen lohkominen suoritetaan kunnan tai alueen omistajan tai osaomis-
tajan hakemuksesta. 
 

Kiinteistörekisterin pitäjä voi tarvittaessa hakemuksettakin määrätä yleistä aluetta 
koskevan lohkomisen suoritettavaksi. [Kiinteistönmuodostamislaki 9.4.1998/273] 

 

Kiinteistönmuodostamislain 23 § mukaan lohkottavan määräalan tulee kuulua koko-

naan samalle omistajalle: 

 

Lohkottavan määräalan tulee kuulua kokonaan samalle omistajalle tai samoille 
omistajille. Jos määräala muodostuu kahdesta tai useammasta alueesta, tulee 
osaomistajan osuuden olla sama kustakin alueesta. Koskitila voidaan muodostaa, 
jos osakkaille, jotka muodostamista haluavat, kuuluu yhteisestä koskesta vähin-
tään kolmannes. 
 
Jolleivät kiinteistön yhteisomistajat ole yhdessä hakeneet kiinteistönsä lohkomis-
ta, lohkomisen edellytyksenä on, ettei kukaan toimituksessa saapuvilla olevista 
yhteisomistajista vastusta lohkomista pyydetyllä tavalla. [Kiinteistönmuodosta-
mislaki 9.4.1998/273] 

 

Kiinteistönmuodostamislain 23 a § luo lisäedellytyksiä lohkomiselle, kun kohteena on 

yleinen alue. Merkittävin kohta pykälässä on määräys siitä, että lohkottava alue on tul-

lut tai tulee kunnan omistukseen maankäyttö- ja rakennuslain [132/1999] 93 §, 94 § 

tai 218 § nojalla.  

 

23 a §  

 

Yleisen alueen lohkomisen edellytyksenä on, että kunnalla on lainhuuto lohkotta-
vaan alueeseen taikka että alue tulee tai on tullut kunnan omistukseen maan-
käyttö- ja rakennuslain [132/1999] 93, 94 tai 218 §:n nojalla sekä että kiinteis-
töt, joista yleinen alue muodostuu, ovat vapaat kiinnityksistä tai että alue vapau-
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tuu niistä 28 §:n tai 29 §:n 3 momentin tai maankäyttö- ja rakennuslain 107 §:n 
nojalla. [Kiinteistönmuodostamislaki 9.4.1998/273] 

 

Mikäli lain mukaiset edellytykset lohkomisen hakijalla täyttyvät, ei siis pitäisi olla estettä 

sille, että maanomistaja voisi hakea ensimmäisessä asemakaavassa katualueeksi merki-

tyn alueen lohkomista kiinteistöstänsä kunnan omistukseen. Kyseisessä tapauksessa 

asemakaavassa toteutumattomaksi jäänyt katualue voisi siis tuottaa ylimääräisiä kuluja 

niin henkilöstön työpanoksen kuormittamisena kuin katualueista kiinteistönmuodosta-

mislain mukaisesti maksettavina korvauksina. 

 

Kyseisessä tapauksessa voitaisiin kuitenkin kyseenalaistaa sen hetkisen asemakaavan 

ajantasaisuus. Maankäyttö- ja rakennuslain 51 § mukaan asemakaava on pidettävä 

ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys sitä edellyttää. 

 

51 § Asemakaavan laatimistarve 

 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehi-
tys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edel-
lyttää. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132] 

 

Asemakaavan ajanmukaisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 8. luvun 

60 § Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi. 

 

60 § Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi 

 

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä 
toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. 
 
Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka mer-

kittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellai-
sen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristöku-
van kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan 
ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus 
on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukai-
suuden arviointi voidaan samalla kertaa suorittaa alueella, joka muodostaa arvi-
oinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla 

asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutos-
ta. 
 
Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden määräaikaa voidaan erityisestä syystä 
asemakaavassa lyhentää tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi 
kuin viisi vuotta eikä pitempi kuin 20 vuotta. 
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Edellä 2 momentissa tarkoitettua 13 vuoden määräaikaa laskettaessa ei oteta 
huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on voimassa 53 §:n 1 momentin mukainen 
rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi tai 58 §:n 5 momentin mukainen 
kielto. 
 
Tarkemmat säännökset asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista annetaan 
asetuksella. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132] 

 

Asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutuksista on annettu määräys maan-

käyttö- ja rakennuslain 8. luvun 61 § Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset. Lain 

mukaan vain ja ainoastaan rakennuskielto tulee voimaan kyseessä olevalla asemakaa-

va-alueella, mikäli asemakaava todetaan vanhentuneeksi. 

 

61 § Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset 

 

Jos asemakaava arvioinnissa todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida 
myöntää ennen asemakaavan muuttamista. Kunnan päätöksestä, jolla asema-
kaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan 53 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten. [Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132] 

 

Voidaan siis olettaa, että edes vanhentunut asemakaava ei aseta esteitä kiinteistötoimi-

tukselle ja katualueen siirtymiselle kunnan omistukseen. Tämä johtaa siihen, että kuka 

tahansa, jonka kiinteistöllä on ensimmäisessä asemakaavassa suunniteltua katualuetta, 

voi vaatia kiinteistötoimitusta alueen siirtämiseksi kunnan omistukseen. Kunnan olisikin 

jo asemakaavaa laatiessa syytä pohtia suunniteltavien katujen tarvetta ja mahdollista 

toteutumista, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta säästyttäisiin. 

 

2.6 Toimintamallien kehittäminen ja tulevaisuuden näkymät 
 

Käytäntöä, jolla katualueen haltuunottoja suoritetaan, voidaan syystä pitää kankeana 

ja hitaasti etenevänä prosessina. Katualueen haltuunotto on prosessi, joka vaatii vähin-

tään kolmen eri osapuolen; maanomistajan, maanmittauslaitoksen sekä kunnan kanssa 

toimimista. Tämä tuo ongelmia esimerkiksi tiedonkulkuun ja päätöksentekoon. Tiettyä 

byrokratian hitautta on toki siedettävä viranomaisten toiminnassa, jotta julkinen valta 

pystyy takaamaan kaikille kansalaisille oikeusvaltioperiaatteen mukaisen yhdenvertai-

sen kohtelun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nykyisessä toimintamallissa ei olisi 

varaa vähentää viranomaistoiminnan määrää. 

 



12 

 

Uusilla toimintamalleilla ei voida vaikuttaa ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaan 

tuloa haltuunotettujen katualueiden aiheuttamaan työmäärään, mutta tulevaisuuden 

työtaakkaa niillä voitaisiin keventää. Korvaavia toimintamalleja nykyisen käytännön 

tilalle voisivat olla katualueen haltuunoton sisällyttäminen osaksi kaavoitusta, pysytte-

leminen nykyisessä käytännössä ja haltuunottoon kohdistuvan vastustuksen vähentä-

minen, haltuunotettujen alueiden kirjaaminen rasituksena lainhuuto- ja kiinteistörekis-

teriin ja maanmittaustoimistojen kapasiteetin kasvattaminen, jotta yleisen alueen loh-

komiset hoituisivat nopeammin. 

 

Katualueiden haltuunotto sekä yleisen alueen lohkominen ovat osittain päällekkäisiä, 

samaan kohteeseen kohdistuvia toimenpiteitä. Yksinkertaistettuna haltuunoton tarkoi-

tus on vain antaa kunnalle oikeus katualueen rakentamiseen ja käyttöönottoon ennen 

yleisen alueen lohkomista. Haltuunotosta on päätetty jo kaavoitusvaiheessa, kun alu-

eelle suunniteltu asemakaava on hyväksytty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Taulukko 2. Vaihtoehtoinen toimintamalli, jossa katualueiden haltuunotto on yhdistetty kaa-
voitusvaiheeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvaavassa toimintamallissa (taulukko 2) asemakaavan oikeudellisia ulottuvuuksia 

voitaisiin laajentaa koskemaan haltuunottoa siten, että alue tulisi automaattisesti hal-

tuunotetuksi, kun asemakaava on saanut lainvoimaisuuden. Kaavan laatimisessa tulisi 

huomioida pohjakartan sekä olemassa olevan kiinteistöjaotuksen tarkkuus siten, että 

haltuun otettavat ja mahdollisesti korvattavat alueet olisi helppoa laskea suoraan kaa-

vasta. Myös yleisen alueen lohkominen yksinkertaistuisi. 

 

Haltuunottokatselmus ja korvattavien kohteiden dokumentointi voitaisiin sisällyttää 

osaksi kaavoitusprosessia, jolloin välittömästi kaavan hyväksymisen jälkeen kunnalle 

Asemakaavan laatiminen ja siihen yhdistetty katu-

alueen haltuunottokatselmus maanomistajille 

Vapaaehtoisen haltuunottosopimuksen laatiminen 

Haltuunotetun katualueen lohkominen ja korvausten maksaminen 

tapauksissa, joissa vapaaehtoiseen sopimukseen ei päästä 

Katualueen haltuunotto ja kadun rakentaminen 

Haltuunotettu katualue siirretty kokonaan kunnan 

omistukseen 
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avautuisi mahdollisuus aloittaa katualueen rakentaminen ja kaavan toteuttaminen. 

Vaikka toimintamalli mutkistaisi kaavoitusta, se pakottaisi kaavanlaatijan tekemään 

kaavasta entistä tarkoituksenmukaisemman ja ottamaan huomioon alueella vallitsevat 

maasto-olosuhteet sekä muut osatekijät. Tämä voisi vähentää myös haltuunottoihin 

kohdistuvaa vastustusta, koska kaavoitusta ja haltuunottoa käsiteltäisiin yhtenä pro-

sessina. Se sisältäisi vahvaa vuorovaikutusta maanomistajien kanssa jo kaavan laati-

misvaiheessa käytävien haltuunottokatselmuksien ansioista. 

 

Mikäli katualueen käyttöoikeus siirtyisi kunnalle välittömästi kaavan hyväksymisen jäl-

keen, vältyttäisiin rakennushankkeiden tahalliselta viivyttämiseltä, kuitenkin mahdollis-

taen vahvan oikeusturvan maanomistajille. 

 

Haltuunottosopimukset voitaisiin myös kirjata lainhuuto- ja kiinteistörekisteriin rasituk-

sina, jotta tieto haltuunotetuista alueista kulkisi varmemmin mahdolliselle kiinteistön 

ostajalle sitä myydessä. Tämä toisi hyötyä ostajalle, mutta kunnalle sillä ei olisi merki-

tystä. Muutos ruuhkauttaisi myös maanmittaustoimistoja nykyistä enemmän. 

 

Myös nykyisessä haltuunottomenettelyssä pysymistä voitaisiin tehostaa eri tavoin. Esi-

merkiksi NIMBY, not in my backyard, -ilmiön, jossa asukkaat puolustavat alueensa kos-

kemattomuutta ja vastustavat alueelle sijoitettavia yleishyödyllisiä toimintoja, parempi 

huomioon ottaminen suunnitteluvaiheessa voisi vähentää katualueen haltuunottoon 

kohdistuvaa vastustusta. Tämä nopeuttaisi rakennusprojektien toteuttamista ja toisi 

täten kunnalle säästöä. Se ei kuitenkaan aiheuttaisi muutoksia nykyiseen lainsäädän-

töön ja tapaan ottaa katualueita kunnan omistukseen. (Kopomaa & Peltonen 2008: 9–

11.) 

 

Kuntien tavoitteet saada ennen MRL:n voimaantuloa haltuunotetut alueet omistukseen-

sa, voidaan asettaa kyseenalaisiksi. Tämänhetkisessä tilanteessa on monia ongelmia, 

joista yksi on maanmittaustoimistojen kyky käsitellä yleisten alueiden lohkomisia. Tällä 

hetkellä työntekijäkapasiteetti ei riitä kaikkien lohkomistoimitusten nopeaan suorittami-

seen, joten lisähenkilökunnan palkkaaminen voisi nopeuttaa katualueiden siirtymistä 

kuntien omistukseen. 
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Esimerkiksi Tuusulan kunnan arviolta tuhannen ennen maankäyttö- ja rakennuslain 

vomaantuloa tehdyn haltuunottosopimuksen käsittely ja lohkominen veisi arviolta 14–

20 henkilötyövuotta, mikäli toimitusinsinöörin vuosittainen lohkomistoimitusten suori-

tusmäärä olisi 50–70 toimitusta. Tämän lisäksi kunnat haltuunottavat maa-alueita vielä 

nykyään jatkuvasti ja näin ollen työllistävät maanmittaustoimistoja tasaisesti hakemalla 

yleisen alueen lohkomisia uusiin rakennusprojekteihin. Maanmittaustoimistojen nykyi-

sellä työvoimalla haltuunotettujen alueiden saattaminen kuntien omistukseen on epä-

realistista. Ilman Maanmittauslaitoksen lisäinvestointeja omistusoikeuksien siirto tulee 

olemaan vuosikymmeniä kestävä prosessi. 

 

Katualueiden haltuunotot rasittavat kuntien taloutta. Varsinkin pienet talousvaikeuksis-

sa olevat kunnat eivät tule kykenemään loppuunsaattamaan prosessia omalta osaltaan. 

Kuntien mahdolliset vapaaehtoiset sekä pakkoliitokset saattaisivat helpottaa tilannetta. 

Myös nykyisen lain toimivuus voidaan kyseenalaistaa, mikäli sitä ei pystytä kunnolla 

toteuttamaan. 
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3 Haltuunottorekisterin luominen  
 

3.1 Tuusulan kunnan haltuunottorekisterin tilanne talvella 2011–2012 
 

Tuusulan kunnalla on arkistoituna katualueiden ja rakennuskaavateiden haltuunottoso-

pimuksia 1960-luvulta nykyhetkeen asti. Suuri osa haltuunotetuista alueista on vielä 

lohkomatta, joten kunnalla on näihin katualueisiin vain käyttöoikeus. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki pyrkii kuitenkin selventämään kiinteistörekisteriä, joten nämä lohkomat-

tomat alueet siirretään tulevaisuudessa kunnan omistukseen. Tämä asettaa myös uusia 

vaatimuksia rekisterin ylläpidolle ja käytettävyydelle. Sähköinen arkisto, joka pohjautuu 

suoraan kartalta saatavaan tietoon ja jossa ylimääräinen turha informaatio on karsittu 

pois, on huomattavasti nopeampi ja tehokkaampi käyttää kuin manuaalinen arkisto. 

 

Tuusulan kunnan haltuunottorekisteri on tällä hetkellä manuaalisessa muodossa. Hal-

tuunottoasiakirjat ovat aakkosjärjestyksessä riippukansioissa, joten tietojen haku jou-

dutaan suorittamaan manuaalisesti. Arkiston aakkosjärjestys tuottaa sekavuutta eten-

kin teiden risteysalueilla tehdyissä haltuunotoissa, koska haltuunotetun alueen asiakirja 

on voitu otsikoida väärän kadun mukaan. Tällaisten järjestelyvirheiden ja arkiston fyy-

sisen sijainnin vuoksi tiedon etsiminen asiakirjoista on melko tehotonta. Haltuunottoso-

pimusten lisäksi arkisto sisältää myös paljon irrelevanttia materiaalia, esimerkiksi ihmis-

ten yhteystietoja sekä rakennussuunnitelmia. Tällaisista epäolennaisuuksista tulisi 

päästä eroon, mikä tehostaisi haltuunottorekisterin käyttöä entisestään. 

 

Haltuunottoarkiston saattaminen sähköiseen muotoon on osa Tuusulan kunnan suu-

rempaa suunnitelmaa digitalisoida kaikki arkistot. Tällä hetkellä valtaosa aineistoista on 

Tuusulassa jo saatu siirrettyä sähköiseen muotoon, joten myös haltuunottoa koskevat 

asiat on luontevaa hoitaa sähköisesti. Lisäksi haltuunotettujen alueiden saaminen säh-

köiseen muotoon helpottaa kuntaa arvioimaan, kuinka paljon yleisiä alueita on vielä 

lohkottavana. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi myös katualueiden rakentamisen 

priorisoinnin yhteydessä. 

 

Arkisto sisältää noin 347 haltuunottosopimuksia sisältävää kansiota. Näistä 121 kansion 

sisältö on lopputyötä tehtäessä lisätty rekisteriin. Edellä mainitun tarkastelualueen li-
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säksi arkistossa on 11 kierrekansiota, jotka sisältävät lähinnä iäkkäämpiä haltuunotto-

sopimuksia. Rekisterin luomisen tarkempi tilanne ilmenee taulukosta 3. Arkistoinnin 

loppuunsaattamiseen kuluu arviolta 2–3 kuukautta kokopäiväiseltä työntekijältä. 

 

Huomionarvoista on haltuunottosopimuksien ja piirrettyjen haltuunottoalueiden toisis-

taan poikkeava lukumäärä. Tämä voi johtua monesta eri seikasta. Yleisin syy on se, 

että yhdellä omistajalla on ollut useampi kiinteistö, joista on otettu samanaikaisesti 

katualueita haltuun. Tällöin yksi haltuunottosopimus on saatettu tehdä koskemaan 

useita kiinteistöjä. Lisäksi haltuunotetut alueet voivat olla saman kiinteistön alueella 

fyysisesti toisistaan erillään, jolloin jokainen alue on jouduttu lisäämään rekisteriin erik-

seen. 

 

Taulukko 3. Haltuunottorekisterin tilanne. Rekisteriin lisäämättömien haltuunottosopimuksien 
ja piirrettyjen haltuunottoalueiden osalta määrät ovat laskennallisia arvioita. 

 

Haltuunottorekisterin 

tilanne 27.1.2012 

Kansiot Haltuunottosopimukset Piirretyt haltuun-

ottoalueet 

Rekisteriin lisätyt 121 288 342 

Rekisteriin  

lisäämättömät 

226 ~540 ~640 

 

3.2 Työohje 
 

Työskentely katualueiden haltuunottorekisterin digitalisoimiseksi aloitetaan noutamalla 

haltuunottosopimus manuaalisesta arkistosta. Haltuunottosopimukset on sijoitettu riip-

pukansioihin, jotka on lajiteltu aakkosjärjestyksessä katujen nimien perusteella. Jokai-

sella kadulla on oma riippukansio, ja yksi katu voi tapauksesta riippuen sisältää yhden 

tai useampia haltuunottosopimuksia. Jotta selvyys työskentelyssä pysyisi yllä, etenemi-

sessä tulisi noudattaa aakkosjärjestystä. 

 

Ensimmäinen tehtävä on selvittää katualueen omistaja. Selvittäminen voidaan suorittaa 

Tuusulan kunnan oman paikkatietopalvelun (TuuGis) kautta, minkä avulla on mahdol-

lista saada näkyviin kunnan omistamat maa-alueet. TuuGis Viranomaisen Paikkatieto 

-palvelu on selainpohjainen, ja sitä voidaan käyttää ilman ylimääräisiä ohjelmistoja. 

Omistaja voidaan selvittää myös Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistötietojär-

jestelmästä. 
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Sisäänkirjautuessa palvelu vaatii kunnan myöntämän salasanan sekä käyttäjätunnuk-

sen. Karttavalikko (kuva 1) ilmestyy ruudun vasempaan laitaan sisäänkirjautumisen 

jälkeen. Näytettäviksi tasoiksi valitaan pohjakartta, ajantasa-asemakaava ja kiinteistö-

kartta. Lisäksi Kunnan maaomaisuus -valikosta valitaan kunnan omistamat alueet nä-

kyville. 

 

 

 
Kuva 1. TuuGis Viranomaisen Paikkatieto -palvelun karttavalikko ja tarvittavat valinnat tehtynä. 

 

Työskentelyn jatkaminen riippuu tarkasteltavan alueen omistajasta. TuuGis-palvelusta 

voidaan nopeasti nähdä, kuuluuko kiinteistö yksityiseen vai kunnan omistukseen (kuva 

2). Mikäli alue on siirtynyt jo kunnan omistukseen, voidaan asiakirjat palauttaa takaisin 

arkistoon ja valita seuraava kohde. Jos katualue on pelkästään haltuunotettu mutta ei 

vielä lohkottu kunnan omistukseen, tarkastetaan haltuunottosopimuksen pätevyys. 

Tuusulan kunta on käyttänyt haltuunotoissa lähinnä valmiita sopimuskaavakkeita, jotka 

ovat selkeitä ja helppoja ymmärtää (ks. liite 1). Tämän lisäksi arkistoissa on myös va-

paamuotoisia sopimuksia, joiden ulkoasut vaihtelevat huomattavasti toisistaan. Tällais-
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ten sopimusten arkistoinnissa on noudatettava huolellisuutta, jotta saadaan varmuus 

siitä, mihin sopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet. Jotta asiakirja olisi lainmukainen, 

tulee siinä olla molempien osapuolien allekirjoitukset sekä päivämäärät. 

 

Haltuunotetun alueen ulottuvuuden selvittämiseksi tarvitaan kartta haltuunotetusta 

alueesta. Mikäli kartta on epäselvä tai sitä ei löydy, voidaan olettaa, että kyseessä ole-

van kiinteistön kohdalla haltuunotettu alue on silloisen kaavan mukainen kiinteistöllä 

oleva katualue. 

 

Pinta-alalaskelmat tai tieto haltuunotetun ja korvatun alan suuruudesta tulisi löytää, 

jotta korvaussummat saataisiin selville. Pinta-alalaskelmat on yleensä sijoitettu erillisel-

le paperille (ks. liite 3). Pinta-alalaskelmista selviää muun muassa ilmaisluovutuksen 

raja sekä kunnan korvaama pinta-ala. Tiedot korvatun maa-alan suuruudesta voi löytyä 

myös tehdystä sopimuksesta. Tämän tiedon avulla vältetään kaksinkertaisten korvaus-

ten maksaminen.  

 

Haltuunottoihin voi liittyä myös kunnanhallituksen tai viranhaltijan päätöksiä. Mikäli 

kyseessä olevia asiakirjoja löytyy arkistosta, tulee myös nämä saattaa digitaaliseen 

muotoon. 
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Kuva 2. TuuGis-paikkatietopalvelun kartta. Kunnan omistuksessa olevat alueet näkyvät kartassa 
sinisellä pohjalla. Harmaat alueet ovat yksityisessä omistuksessa. 
 

Kaikkien tarvittavien asiakirjojen löydyttyä asiakirjat saatetaan digitaaliseen muotoon 

skannaamalla ne yhdeksi .pdf tiedostoksi. Asiakirjat saattavat sisältää lisäyksiä myös 

toisella puolella paperia, joten skannatessa on noudatettava tarkkuutta kaiken infor-

maation tallentamiseksi. Syntyneet tiedostot lähetetään työntekijän sähköpostiin kopio-

koneelta ja tiedostot nimetään haltuunotetun alueen katuosoitteen mukaisesti. Tiedos-

tot tallennetaan samaan kansioon muiden sopimusten kanssa. Haltuunotetun alueen 

katuosoite saadaan helpoiten selville TuuGis-palvelun tai Maanmittauslaitoksen ylläpi-

tämän kiinteistötietojärjestelmän, KTJ-selaintietopalvelun, avulla. 

 

Arkiston muokkaus suoritetaan FactaGis-ohjelmistolla, joka on kokoelma kaupallisia 

laajennuksia, joilla laajennetaan ESRI:n (Enviromental Systems Research Institute Ltd) 

tuottaman ArcView GIS -ohjelman toimintaa. Yhdessä ohjelmat Facta ja FactaGIS 

muodostavat paikkatietojärjestelmän, jonka perustoiminnallisuuteen kuuluu rekisterissä 

olevan tiedon esittäminen, analysointi ja visualisointi erilaisilla karttapohjilla. Tietolii-

kenne on kaksisuuntaista, ja rekisteri elää jatkuvasti. Tehdessä muutoksia rekisterin 

tietoihin myös kartalta saatava informaatio muuttuu. (Kangasalan kunta 2012.) 

 

http://www.esri.com/
http://www.kangasala.fi/ymparisto/gis/arcview.html


21 

 

 

 
Kuva 3. ArcGis-ohjelman aloitusruutu käynnistämisen jälkeen. 

 

Työskentely aloitetaan avaamalla .mxd-formaatissa oleva tiedosto (kuva 3), johon re-

kisterin tietoja on päivitetty. Rekisterin muokkaamiseksi tarvitaan editorityökalua. Jotta 

tämä työkalu saadaan käyttöön, on ohjelman ensimmäisellä käyttökerralla valittava 

ohjelman vasemmasta ylälaidasta (kuva 4) editorityökalurivi käyttöön. 

 

 

 
Kuva 4. Editorityökalurivin valitseminen näkyviin.  
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Tämän jälkeen ohjelman vasemmasta ylälaidasta (kuva 5) avataan editorivalikko ja 

aloitetaan muokkaus. 

 

 

 
Kuva 5. Aloita muokkaus. 

 

Työskentelyn mahdollistamiseksi etsitään kohde kartalta. Tarkkaa piirtämistä varten 

valitaan tarvittavat karttalehdet näkyviin. Näitä ovat muun muassa rasterikartta ja kiin-

teistörajat. Lisäksi tarvitaan aluekohtaiset pohjakartat. Seuraavaksi voidaan aloittaa 

haltuunottoalueen piirtäminen luonnostyökalun (kuva 6) avulla sopimuskartan mukai-

sesti. Mikäli alueella on tapahtunut kaavamuutos, tulee se ottaa huomioon. 

 

 

 

Kuva 6. Luonnostyökalua käytetään haltuunottoalueen piirtämiseen. 
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Haltuunotetun alueen piirtäminen lopetetaan hiiren kaksoispainalluksella. Piirretty alue 

muuttuu vaaleanruskeaksi (kuva 7).  

 

 

 
 
Kuva 7. Haltuunotettu alue piirrettynä FactaGis-ohjelmalla. 

 

Seuraavaksi aloitetaan informaation syöttö (kuva 8). Editorin informaatiosarakkeeseen 

lisätään haltuunottohetkellä olleen omistajan nimi, haltuunotetun alueen kokonaispinta-

ala, kadun nimi, nykyinen kiinteistötunnus ja sopimuspäivämäärä (kuva 9). Lisäksi 

kunnanhallituksen tai viranhaltijan päätöksen päivämäärä ja päätösnumero tulee lisätä. 

 

 

 
Kuva 8. Informaation syöttö. Omistajan tiedot sekä kiinteistötunnus lisättynä. 
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Kuva 9. Informaation syöttö. Kadun nimen, pinta-alan, sopimuspäivämäärän, kunnanhallituksen 
tai viranhaltijan päätöspäivämäärä ja päätösnumero.  

 

Dokumentit-sarakkeen alle lisätään tiedostopolku, jolla alue linkitetään oikean tiedoston 

sisältämiin asiakirjoihin (kuva 10). Huomautuksiin tulee lisätä haltuunottohetkellä ollut 

kiinteistötunnus tai muuta merkille pantavaa.  

 

 

 
Kuva 10. Tietojen syöttö rekisteriin.  
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Lopuksi editorilla tehdyt muutokset ja koko tiedosto tallennetaan (kuvat 11 ja 12). 

 

 

 
Kuva 11. Editorilla tehtyjen muutosten tallennus.  
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Kuva 12. Tiedoston tallennus. 
 

Lopuksi haltuunotetun alueen ja asiakirjojen välinen linkitys testataan käyttämällä hy-

perlinkkityökalua. Työkalulla painetaan luotua aluetta, jolloin digitaaliset asiakirjat au-

keavat. Tämän jälkeen rekisteröidyt tiedot ovat valmiita käytettäviksi. 

 

3.3 Jokelan Markkinakujan rekisteröinti 
 

Tarkasteltavassa esimerkkitapauksessa keskitytään Tuusulan kunnassa sijaitsevan 

Markkinakujan haltuunoton rekisteröintiin. Työskentely aloitettiin noutamalla Markkina-

kujaksi nimetty kansio arkistosta, ja tarkastelemalla kadun tämänhetkistä omistustilan-

netta TuuGis-palvelun avulla. Tarkasteltaessa selvisi, että Markkinakuja on lyhyt katu-

alue Jokelan kylässä ja että se koostuu kolmesta eri kiinteistöstä. Näistä kolmesta eri 

kiinteistöstä kaksi oli jo kunnan omistuksessa, joten tarkempi huomio kiinnitettiin jäljel-

le jääneeseen kiinteistöön Pankkitalo 858–405–39–4. Kuvasta 13 ilmenee Markkinaku-

jan omistustilanne TuuGis-palvelussa.  
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Kuva 13. Markkinakujan omistustilanne TuuGis-palvelussa. 

 

Kansiosta löydettiin edellä mainittua rekisteriyksikköä koskeva haltuunotto- ja korvaus-

sopimus. Lisäksi haltuunotetusta alueesta oli olemassa asianmukainen kartta, erittely 

kasvustokorvauksista, pinta-alalaskelmat sekä viranhaltijapäätös sopimuksen hyväksy-

misestä. Kaikkien rekisteröintiin tarvittavien asiakirjojen todettiin olevan olemassa, 

minkä jälkeen ne voitiin saattaa digitaaliseen muotoon. Asiakirjat sisältävä tiedosto 

nimettiin Markkinakuja3:ksi lähimmän katuosoitteen mukaan. 

 

Alue piirrettiin FactaGis-ohjelmalla haltuunottokartan mukaisesti ja informaatio syötet-

tiin haltuunottorekisterin ominaisuustietoihin. Rekisteriin merkitty pinta-ala saatiin suo-

raan sopimuksessa olevasta kohdasta, jossa ilmoitetaan luovutettavan katualueen pin-

ta-ala. Myös tilan nimi oli merkitty asiaankuuluvasti sopimukseen. Haltuunottorekisterin 

päätöspäivämääräksi asetettiin viranhaltijapäätöksen hyväksymispäivämäärä.  

 

Piirretyn alueen ja asiakirjojen välinen linkitys testattiin, eikä sen toiminnassa havaittu 

puutteita. Markkinakujaa koskevien haltuunottoasiakirjojen rekisteröinti voitiin todeta 

loppuun saatetuksi.  

 

3.4 Ongelmat ja parannukset sekä lopputulos 
 

Digitaalisen haltuunottorekisterin luominen ArcGis-ohjelmalla on yksinkertaista, mutta 

hidasta. Ohjelman toiminnot, käyttö ja ulkoasu on helppo ymmärtää, joten työn tekni-
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sen puolen sisäistäminen käy vaivattomasti. Ohjelma sisältää kuitenkin huomattavan 

määrän vikoja. Suurimpia ongelmia on muun muassa tallennus-toiminnon virhe, jossa 

edelliset syötetyt tiedot häviävät painettaessa tallennusnäppäintä. Nämä tiedot saa-

daan kuitenkin palautettua käynnistämällä ohjelma välittömästi uudelleen. Tietojen 

häviämisen lisäksi ongelmia tuottaa myös ohjelman raskaus. Kartan selaus ja informaa-

tion lisääminen ohjelmiston käytettäväksi hidastaa tietokoneita huomattavasti tehden 

työskentelystä vaivalloista. Haltuunotetut alueet sijaitsevat ympäri Tuusulan kuntaa, 

joten karttaa joutuu selaamaan jatkuvasti ympäri kunnan alueita. Selaamisen raskau-

den vuoksi eri alueelle siirryttäessä joudutaan turhat karttalehdet sulkemaan, mikä 

kuluttaa taas työaikaa. 

 

Haltuunottorekisterin luomisen tehostamiseen on monia keinoja. Tärkeintä olisi selvit-

tää johtuuko ArcGis-ohjelman hitaus Tuusulan kunnan sisäisten verkkoyhteyksien hi-

taudesta, tietokoneiden puuttellisista suorituskyvyistä vai ohjelmasta itsestään. Tallen-

nuksen mukanaan tuomat ongelmat voitaisiin selvittää esimerkiksi antamalla palautetta 

ohjelman valmistaneelle yritykselle suoraan. Tämä on kuitenkin monesti hidas tapa 

ratkaista asioita.  
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4 Yhteenveto 
 

Opinnäytetyö tuo ilmi katualueiden haltuunottoon liittyvän lainsäädännön ongelmia ja 

ehdotuksia sen parantamiselle. Työstä käy ilmi, että nykyisillä toimintatavoilla ja lain-

säädännöllä katualueiden siirto kuntien omistukseen tulee olemaan varsin pitkä proses-

si. Kuntien ja valtion olisikin syytä pohtia, onko ennen maankäyttö- ja rakennuslain 

voimaantuloa haltuunotettujen alueiden lohkominen kunnan omistukseen kannattavaa, 

sillä kustannukset tulevat nousemaan huomattaviksi. 

 

Tuusulan kunnassa uusien haltuunotettujen katualueiden lohkominen kunnan omistuk-

seen on sujunut tyydyttävällä nopeudella, mutta vanhojen haltuunottosopimusten osal-

ta projekti on edennyt hitaasti. Kunta on hakenut viimeisen parin vuoden aikana aikai-

semmin haltuunotettuja alueita koskevia toimituksia katu kerrallaan alkaen Riihikallion 

kunnanosasta. Nämä lohkomiset ovat edenneet sangen hitaasti, sillä parin viime vuo-

den aikana vain 16–35 kiinteistön alueet on saatu lohkottua. Syitä hitaaseen etenemi-

seen ovat olleet Tuusulan kunnan riittämättömät resurssit sekä Maanmittauslaitoksen 

rajalliset voimavarat suorittaa toimituksia joutuisasti.  

 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on auttanut ymmärtämään paremmin katualeiden 

haltuunotossa sovellettavaa lainsäädäntöä sekä haltuunottorekisterin luomista ja ylläpi-

toa Tuusulan kunnan työympäristössä. Haltuunottosopimusten rekisteröinti jää edel-

leen kesken, mutta sitä pyritään jatkamaan lähitulevaisuudessa. Projekti on kuitenkin 

saanut hyvän alun ja pohjan työn jatkamiselle. Opinnäytetyöstä tulee olemaan hyötyä 

esimerkiksi Tuusulan kunnan uusille työntekijöille, jotka jatkavat vanhojen haltuunotto-

sopimusten rekisteröintiä. Lisäksi työ tarjoaa hyvän kokonaiskuvan kaikille katualueiden 

haltuunotoista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä kiinnostuneille. Opinnäytetyö ei si-

sällä esimerkkejä yksittäisistä haltuunotoista, vaan keskittyy käsittelemään aihetta 

enemmänkin yleisellä tasolla ja tarjoamaan eväät kokonaisuuden ymmärtämiselle. 



30 

 

Lähteet 
 
Andström, Kristiina. 2003. Perusasioita oikeustieteestä. Yksityisoikeus. Yksityisoikeuden 
ala ja tehtävät. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. <http://www.avoin.helsinki.fi/ 

kurssit/oikjohd/materiaali/osa3.html>. Luettu 21.1.2012.  
 
Eerolainen, Vuokko. 2002. Asemakaava-alueen kiinteistötekniikka. Helsinki: Suomen 

kuntatekniikan yhdistys.  
 
Granström, Tom. 2001. Katualueen haltuunotto, korvaaminen ja kiinteistönmuodostus 

maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Maankäyttö 1/2001, s. 18–22.  
 
Hallintolaki 6.6.2003/434. <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434>. Lu-

ettu 8.5.2012. 
 
Kangasalan kunta. 2012. <http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tekniset 

_ja_ymparistopalvelut/paikkatieto_ja_mittaus/paikkatietoaineistot/factagis/>. Luettu 
28.5.2012. 
 

Kiinteistönmuodostamislaki 12.4.1995/554. <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/ 
19950554>. Luettu 21.12.2012.  
 

Kopomaa, Timo & Peltonen, Lasse. 2008. Johdanto. Teoksessa Kopomaa, Timo, Pelto-
nen, Lasse & Litmanen, Tapio (toim.). Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. 
Helsinki: Gaudeamus. 

 
Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa. 2003. Maanmittauslaitoksen julkaisuja Nro. 
93. Verkkodokumentti. Maanmittauslaitos. <http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/ 
default/files/Nro_93_Korvaussuositukset_kiinteist%C3%B6vahingoissa.pdf>. Luettu 

25.5.2012. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132. <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/ 

19990132?search[type]=pika&search[pika]=maank%C3%A4ytt%C3%B6%20ja%20ra
kennuslaki>. Luettu 15.12.2011.  
 

Tuusulan kunta. 2012. <http://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=1016>. Luettu 
5.5.2012.  
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434


Liite 1 

  1 (1) 

 

 

Haltuunotto- ja korvaussopimus 

 

Yksi Tuusulan kunnan käyttämistä haltuunottosopimuksista 

 



Liite 2 

  1 (1) 

 

 

Haltuunottokartta 

 

Tuusulan kunnassa piirretty kartta haltuunotetusta alueesta 

 



Liite 3 

  1 (1) 

 

 

Haltuunottokorvauslaskelma  

 

Tuusulan kunnassa haltuunotetun alueen korvauslaskelma  

 



 

 

 


