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Hyödyt merkittäviä

• Paljon hyötyjä taloyhtiöille, osakkaille ja asukkaille, 
kaupungille, ympäristölle sekä yleisesti taloudelle

• Asunto-osakeyhtiö ja osakkaat hyötyvät aina
– keino rahoittaa osa yhtiön suurista korjaushankkeista
– keino nostaa asunnon arvoa 

• Hyötyä vähentää maankäyttömaksu ja usein myös 
parkkipaikkojen järjestely

• Vastustus kumpuaa muuttuvista näkymistä
– Yhtiön osakkaat
– Naapuriyhtiöt 



Esimerkkejä lisä-, täydennys- ja 
muutosrakentamisesta 
• Uudet kerrostalot, rivitalot, pientalot 
• Rakennusten laajentaminen

– lisäosat
– uusi kerros / uudet kerrokset

• Tilojen uusi käyttö
– ullakot, maanpäälliset kellarit, liiketilat, 

piharakennukset, saunat, pesutuvat 
• Pääkäyttötarkoituksen muutokset

– toimistorakennukset
• Puretaan nykyinen rakennus

– Ostarit, toimistorakennukset, asunto-osakeyhtiöt



Edellytyksiä

• Rakentamisen kannattavuus
• Markkinoilla on kysyntää uusista asunnoista tai 

toimitiloista kyseisellä alueella
• Tontilla on tilaa lisärakennukselle
• Rakennusta voidaan korottaa tai ullakolla on 

rakentamiskelpoista tilaa
• Kaavoitus, kaupunkikuvalliset tai muut tekijät eivät ole 

lisärakentamisen esteenä
• Yhtiössä saadaan päätökset tehtyä
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Erilaisia toteuttajia

• Osakas itse
– Asunnon korottaminen
– Käyttötarkoituksen muuttaminen

• Rakennusliike
• Investori
• Yhteenliittymät
• Yksityishenkilö/yksityishenkilöt
• Yhtiö itse > EI

– Liiketoimintaa, jossa liikeriski -> ei AsOy:n toimialan 
mukaista (AOYL 1 luku 2 ja 5 §:t)
• Vain kaikkien osakkaiden suostumuksin



Erilaisia toteutusmuotoja

• Myydään tontinosa / määräala = rakennusoikeus
– Muodostuu oma kiinteistö

• Myydään tontinosa / määräosa = rakennusoikeus
– Yhteisomistus, hallinnanjakosopimus

• Vuokrataan tontinosa / määräala
– Myydään vuokraoikeus = rakennusoikeus ja tehdään 

maanvuokrasopimus

• Osakeanti
– esim. ullakkorakentaminen, uudisrakentaminen

• Myydään koko osakekanta
• Myydään oikeus toteuttaa

– esim. käyttötarkoituksen muuttaminen



Toteutusmuodon valinnasta

• Osaksi vanhaa yhtiötä 
• osakeanti

• Erilliseksi yhtiöksi
• tontinosan myynti tai vuokraus

• Verotus
– Osakeanti veroneutraali pääomasijoitus
– Myyntitulo veronalaista tuloa (tuloslaskelmassa)

• Saneerauskulujen ajoittaminen, asuintalovaraus
• Kokonaistaloudellisen hyödyn selvittäminen

– Vuokraoikeuden myyntihinta voi olla hyvällä tasolla suhteessa 
tontin myyntihintaan

– Pitkäaikainen maanvuokrasopimus tuo tasaista tuloa pitkään



Toteutuksen päävaiheet

Ensimmäinen 
yhtiökokous; 

hallitukselle valtuudet 
selvittää / teettää 

hankesuunnitelma

Esiselvitys / 
Hankesuunnitelma;

kaavoitus, 
rakentamisen 

mahdollisuudet, 
vaihtoehdot ym.

Toinen yhtiökokous; 
hallitukselle valtuudet 

kilpailuttaa hanke
Tarjouskilpailu + 

neuvottelut

Kolmas yhtiökokous; 
päätös hankkeen 
toteuttamisesta ja 

hallitukselle valtuudet

Esisopimus ja  
kaavaprosessi + 

maankäyttösopimus
Lopullinen sopimus / 

kauppa

Rakentaminen



Maankäyttösopimuksesta

• Kaupungin kanssa tehdään maankäyttösopimus, jos 
tontinomistajalle tulee täydennys- tai lisärakentamisesta 
johtuvasta kaavamuutoksesta merkittävää hyötyä

• Maankäyttösopimuskorvaus X prosenttia arvonnoususta
– Ei kuitenkaan alle Y euron arvonnoususta
– Purkukustannuksia ym. voi yleensä vähentää 



Päätöksenteosta yhtiössä

• Osakeanti
– yhtiöjärjestyksen muutos; 2/3 enemmistö yhtiökokouksessa

• Myydään tai vuokrataan yhtiön hallinnassa oleva maa-alue
– Jos luovutus koskee vain sellaista kiinteistön ja rakennuksen osaa tai 

rakennusta, jossa ei ole osakkeenomistajien hallinnassa olevia tiloja 
eikä luovutus vaikuta olennaisesti osakkeenomistajien huoneistojen 
käyttämiseen tai huoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin
• enemmistöpäätös yhtiökokouksessa

– Jos vaikuttaa olennaisesti huoneistojen käyttämiseen tai huoneiston 
käytöstä aiheutuviin kustannuksiin tai luovutettavalla alueella on 
osakashallinnassa olevia tiloja (esim. piha-alue, autopaikat tai varasto); 
• yksimielinen päätös yhtiökokouksessa ja kaikkien suostumus

– Yhtiökokous voi kuitenkin päättää em. myynnistä tai vuokrauksesta, jos 
yhtiön toiminnan jatkaminen tuottaisi osakkeenomistajille huomattavaa 
vahinkoa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään neljä viidesosaa 
kaikista yhtiön osakkeista, suostuvat päätökseen



Sopimuksista

• Lisärakennushanke on pitkäaikainen, monivaiheinen, 
useita osapuolia ja sidosryhmiä käsittävä hanke

• Hyvä ja selkeä sopimus voi estää ison oikeusriidan 
• Sopimusten tärkeys korostuu, kun jotain menee pieleen
• Vastuut eri toimijoiden kesken, kullekin kuuluvat 

tehtävät, aikataulut, sanktiot ym.



Sopimuksista

• Tyypillisessä hankkeessa voi olla useita sopimuksia:
– Osakassopimus
– Aiesopimus, sopimus kaavoitusyhteistyöstä tms.
– Esisopimus
– Merkintäsopimus
– Kauppasopimus (osakekauppa tai kiinteistökauppa)
– Hallinnanjakosopimus 
– Rasitesopimus
– Yhteisjärjestelysopimus
– Maankäyttösopimus
– Maanvuokrasopimus
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Lisä- ja täydennysrakentaminen – prosessin 
keskeinen maankäytöllinen juridiikka

• Maankäyttö- ja rakennuslaki
– Kaavaprosessi, -valitus
– Maankäyttösopimukset
– Rakennus- ja poikkeamis- ym. luvat 
– Rakennusrasitteet, kiinteistöjen 

yhteisjärjestelysopimukset
– Tonttijako

• Maakaari
– Kiinteistön kauppa, esisopimus – lopullinen kauppa
– Hallinnanjakosopimukset

• Kiinteistönmuodostamislaki
– Kiinteistörasitteet, maanmittaustoimitukset

• Maanvuokralaki
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Purkava 
lisärakentaminen
- Kohteita on tehty
- Lakimuutosta kuitenkin pidetään 

tarpeellisena, jotta päätöksenteko 
olisi helpompaa
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”Purkavan lisärakentamisen päätöksenteon helpottaminen tarkoittaisi 
poikkeusta asunto-osakeyhtiölain pääsäännöstä, jonka mukaan osakkaan 

hallintaoikeuden rajoittaminen tai muuttaminen edellyttää osakkaan 
suostumusta. Toisaalta purkava lisärakentaminen voi olla 

tarkoituksenmukainen keino edistää taloyhtiön tarkoituksen 
toteuttamista pitkällä aikavälillä.”



Purkava lisärakentaminen

• Hanke, jossa vanhat asuinrakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan 
aiempaa enemmän asuntoja

• Voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki sallii purkavan lisärakentamisen 
vain osakkaiden ollessa yksimielisiä

• Vaihtoehto raskaille korjauksille

• Taloyhtiön kunnossapitotarve tulee hoidetuksi kerralla pitkäksi aikaa



Purkava lisärakentaminen käytännössä

• Suunnattu osakeanti
– ulkopuolinen rakennuttaja merkitsee uudet osakkeet
– vanhat osakkaat jäävät yhtiöön
– veroneutraali

• Tarvitaan merkittävää lisärahoitusta, jolloin vakuustarve nousee
– kustannukset tulevat ennen tuloja

• Suuri laina- ja vakuustarve voi johtaa siihen, että yhtiön kaikki osakkeet 
täytyy myydä sijoittajalle, jolloin syntyy veroseuraamuksia

• Voidaan rinnastaa uudisasuntokohteiden toteutukseen, jolloin tulee 
noudattaa nykyistä RS-järjestelmää



Päätöksenteko purkavasta 
lisärakentamisesta, AOYL 6 luku 35 ja 37 §:t

• Määräenemmistöpäätökseen siirtymistä ehdotettu ja tutkittu
• Yksimielisyysvaatimus puoltaa perinteistä omistajansuojaa, jossa 

vallitsevan tilan säilyttäminen asumistarpeiden tyydyttämiseksi nähdään 
tärkeämpänä kuin omaisuuden taloudellinen arvo

• Toisaalta määräenemmistöpäätös puoltaisi omistajansuojaa, jossa 
omistajalle annetaan mahdollisuus hyödyntää omistusta parhaaksi 
katsomallaan tavalla

• Jos määräenemmistöpäätökseen siirryttäisiin, ei hankkeesta päättäminen 
saisi johtaa epäoikeutetun edun antamiseen osakkeenomistajalle yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan kustannuksella
– säilyykö yhdenvertaisuusperiaate?

• Jos yksimielisyydestä luovuttaisiin, olisi yhtiökokouksen päätöksen 
moittiminen mahdollista sekä myös osakkaan vahingonkorvausvelvollisuus 
voisi tulla kyseeseen



Katsaus uudistushankkeeseen

• VTT selvitti 11/2016 purkavaa lisärakentamista sekä mahdolliseen 
määräenemmistöpäätökseen siirtymistä

• Selvityksestä ilmeni puoltavia kantoja sekä nykyiseen 
yksimielisyysvaatimukseen että mahdolliseen määräenemmistöön

• Päätöksenteon epävarmuutta tulisi pyrkiä poistamaan purkavan 
lisärakentamisen edellytysten ja päätöksentekomenettelyn riittävän tarkalla 
sääntelyllä, jota tällä hetkellä ei ole

• Selvitys uskoo onnistuneen purkavan lisärakentamisen etenkin pitkällä 
aikavälillä tuottavan myönteisiä tuloksia

• Oikeusministeriö teki tammikuussa 2017 ns. arviomuistion
• Lausuntokierros muutostarpeesta kevät 2017
• Työryhmä asetettu 2.10.2017



Katsaus uudistushankkeeseen

• Työryhmän linjat asettamispäätöksen mukaan
– AS Oy voisi pääsääntöisesti päättää purkavasta lisärakentamisesta 

määräenemmistöpäätöksellä
– Osakkaille tarpeelliset tiedot riittävän ajoissa ennen päätöksentekoa, 

jotta voi arvioida vaikutukset yhtiön päätöksenteon ja oman aseman 
kannalta 

– Vähemmistöön jäävät osakkaat voisivat vaatia osakkeidensa 
lunastamista käypään hintaan



3D-kiinteistö?

• Kiinteistöt voisivat sijaita maanpinnan ala- tai yläpuolella
• Muodostetaan maanpäällisestä ”peruskiinteistöstä” tai ”peruskiinteistöistä”
• Muodostamisen perustana olisi asemakaava -> tonttijaossa 3D tontti saisi 

matemaattisen ulottuvuuden ja kiinteistötunnuksen
• Rakennuslupa olisi hankittava ennen lohkomista 3D tontiksi
• Nykyiset rasitteet toimisi jatkossakin
• Esim. maanlainen rakentaminen, hybridihankkeet, kauppakeskukset joissa 

asuntoja yläpuolella ym.
• Vakuusjärjestelyt, verotus
• Hallinnanjakosopimusten tietyt ongelmallisuudet poistuisi

• On valmisteltu pitkään, kesällä 2017 oli hallituksen esitys LUONNOS 
lausunnolla

• Lakimuutokset: mm. MRL, KML, KRL, maakaaressa huomiointi



Tarvitset vain yhdet koordinaatit

Kiitos!

www.kak-laki.fi

Jaakko Kanerva
Asianajaja
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