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KAUPANVAHVISTAJAN PÄIVÄKIRJA JA KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUS

Toimivalta Kaupanvahvistaja-asetus (958/1996) 16 §

Voimassaoloaika 1.12.2000 alkaen toistaiseksi

Vastaanottaja Julkiset kaupanvahvistajat

Oikeusministeriö on päättänyt määrätä, että julkisten kaupanvahvistajien on päivä-
kirjan pitämisessä ja kaupanvahvistaja-asetuksen 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
tekemisessä noudatettava seuraavia ohjeita.

1 Päiväkirjan pitäminen Kaupanvahvistajan on numeroitava tekemänsä vahvistukset juoksevasti vuosittain ja
säilytettävä pysyvästi kappale niistä asiakirjoista, joihin kaupanvahvistajan todistus
on merkitty. Nämä asiakirjat ja kiinteistönluovutusilmoitukset muodostavat kaupan-
vahvistajan päiväkirjan.

Kaupanvahvistajan on annettava tietoja pitämästään päiväkirjasta ja jäljennöksiä säi-
lyttämistään asiakirjoista jokaiselle, joka niitä pyytää.

Kun käräjäoikeuden määräämä kaupanvahvistaja eroaa tehtävästään tai kuolee, anne-
taan päiväkirjat käräjäoikeuden säilytettäväksi.

Kun kaupanvahvistajana toimiva virkamies eroaa tehtävästään tai kuolee virassa,
luovutetaan kaupanvahvistajan päiväkirja asianomaiselle virastolle säilytettäväksi.

2 Kiinteistönluovutusilmoituksen täyttäminen

Kaupanvahvistajien on laadittava luovutuksista oikeusministeriön vahvistaman kaa-
van mukainen kiinteistönluovutusilmoitus käyttäen painettua tai sähköistä lomaketta
tai laatimalla vastaava tuloste. Merkinnät tehdään luovutuskirjojen ja luovu-
tusosapuolten ilmoittamien tietojen perusteella.

Kaupanvahvistaja-asetuksen 7 §:n mukaan ilmoitus on lähetettävä kunnalle sekä sen
alueen maanmittaustoimistolle, jossa luovutettava alue sijaitsee. Ilmoitukset voi lä-
hettää myös faksilla tai, ellei liitteitä ole, sopimuksen mukaan sähköisenä viestinä.

Painettuja kiinteistönluovutusilmoituslomakkeita voi tilata osoitteesta Oy Edita Ab,
PL 800, 00043 EDITA, puh. (09) 566 0266, sähköposti: asiakaspalvelu@edita.fi

Kiinteistönluovutusilmoitukset tulee täyttää selkeästi ja huolellisesti kirjoituskoneella
noudattaen luovutusilmoitusten kääntöpuolella olevia ohjeita.

Sähköisen lomakkeen (PDF-lomakkeen) täyttöohjeineen saa käyttöönsä oikeusminis-
teriön Internet-sivulta osoitteesta www.om.fi kohdasta “Lomakkeet” sekä Maanmit-
tauslaitoksen sivulta www.nls.fi/kii/kaupanvahvistaja/.

Seuraavassa on tarkempia ohjeita luovutuksen tietojen merkitsemisestä lomakkeelle
ja seikoista, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota lomaketta täytettäessä.
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2.1 Tiedot kaupanvahvistajasta ja luovutuksen yksilöintitiedot

Kiinteistönluovutusilmoituksen yläosaan merkitään kaupanvahvistajan tunnus, nimi
ja yhteystiedot, luovutuksen asianumero sekä vahvistamispäivä. Yhteystietoja tarvi-
taan muun muassa silloin, kun maanmittaustoimisto joutuu pyytämään lisätietoja
luovutuksesta.

2.2 Luovutuslaji Paitsi kiinteistönluovutuksista, myös esisopimuksista täytetään kiinteistönluovutusil-
moitus. Esisopimus ei ole pätevä, jos kiinteistökaupan muotomääräyksiä ei ole nou-
datettu. Esisopimuksen tiedot viedään kauppahintarekisteriin sekä lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriin.

Samassa luovutuksessa saattaa joskus esiintyä kaksi eri luovutuslajia. Molemmat
luovutuslajit merkitään tällöin ilmoitukseen. 

2.3 Luovutusosapuolet Kiinteistönluovutusilmoitukseen merkitään luovutuksen osapuolten suku- ja etuni-
met, henkilö- tai LY-tunnukset, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Henki-
lö- ja LY-tunnusten kirjaamisessa on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Jos kuolinpesä on myyjänä, on ilmoitukseen merkittävä kenen pesästä on kysymys
(vainajan nimi).

Kun luovutetaan kiinteää omaisuutta perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun, kir-
joitetaan saajaosapuolen perään kohtaan 5 ”perustettavan asunto-osakeyhtiön lu-
kuun” (tai ”per. as.yht.luk.”). Muun yhtiön lukuun ostettaessa kirjoitetaan ”perustet-
tavan yhtiön lukuun”.

Kiinteistönluovutusilmoitukseen merkitään rasti kohtaan 6, jos kyseessä on sukulais-
luovutus. Sukulaisluovutuksiksi tulkitaan myös avopuolisoiden väliset luovutukset.

Kaupanvahvistajan on tiedusteltava luovutuksensaajilta, antavatko he suostumuksen-
sa osoitetietojensa luovutukseen tiettyjä toimialoja koskevaan suoramarkkinointiin
ja mielipide- tai markkinatutkimukseen. Kohtaan 7 merkitään rasti, mikäli kaikki
saajat antavat suostumuksensa luovutukseen.

2.4 Luovutuksen kohteet Luovutuksen kohteet voivat olla:
- kokonaisia kiinteistöjä,
- uusia määräaloja,
- määräosia kiinteistöstä,
- erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia tai
- aiemmin rekisteröityjä määräaloja tai yhteisalueosuuksia.

Kun kyseessä on määräalan luovutus, merkitään rasti jompaankumpaan määräala-
ruuduista. Maanmittaustoimisto (tai kunnan kiinteistörekisterinpitäjä) antaa uudelle
määräalalle tunnuksen ja merkitsee sen kiinteistörekisteriin sekä kiinteistörekisteri-
karttaan.

Lomakkeeseen tulee merkitä tieto siitä, onko kysymyksessä määräalan edelleenluo-
vutus. Edelleenluovutustapauksessa rastitetaan vaihtoehto ”aiemmin rekisteröity mää-
räala” ja merkitään määräalatunnus näkyviin. Jos edelleenluovutus ei käy ilmoituk-
sesta eikä asiakirjoista ilmi, saa sama määräala virheellisesti kaksi tunnusta. Mikäli
määräalatunnus ei ole tiedossa, asianosaisilta on syytä tiedustella, milloin määräala-
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on edellisen kerran luovutettu ja merkitä edellinen luovutuspäivämäärä määräalatun-
nuksen sijaan.

Kiinteistönluovutusilmoitukseen tulee merkitä kunta sekä kylä tai kaupunginosa,
jossa luovutuksen kohde sijaitsee. Kiinteistötunnus tai rekisterinumero on merkittävä
erityisen huolellisesti. Kunnan sekä kylän tai kaupunginosan nimi mainitaan aina,
vaikka kiinteistö olisi yksilöity kiinteistötunnuksella.

Tilan nimi merkitään ilmoitukseen. Lähiosoite merkitään aina tonttikiinteistölle ja
myös haja-asutusalueella sijaitsevalle kiinteistölle, jos sille on osoite annettu.

Kun luovutuksen kohteena on kiinteistön määräosa, osuuden suuruus merkitään mur-
tolukuna kohtaan ”Määräosan suuruus”. Pinta-alakohtaan merkitään koko kiinteistön
pinta-ala; yksikkö (m2 tai ha) on myös merkittävä. Sen sijaan kohta ”Kohteiden maa-
pinta-ala yhteensä” jätetään tyhjäksi, milloin luovutuksessa on mukana yksikin mää-
räosan luovutus.

Kun luovuttaja pidättää kokonaisen kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräalan tai
yhteisalueosuuksia, merkitään pidätetyn omaisuusosan tiedot kohtaan ”pidätetty”.

2.5 Yhteispinta-alat Maapinta-ala eritellään maankäytön mukaan. Kohdissa 9-12 ilmoitetaan eri käyttö-
tarkoitusten mukaiset pinta-alat. Pinta-alan yksikkö (m2 tai ha) merkitään näkyviin.

Maa- ja metsätalousmaan kaupoissa pinta-alaerittely viljeltyyn maahan ja metsämaa-
han on erityisen tärkeää. Kun on kyseessä puhdas pellon tai metsämaan kauppa,
tämä selviää nimenomaan viljellyn ja metsämaan pinta-aloista. Milloin maankäyttö
on sama koko luovutettavalla alueella (esimerkiksi koko alue on rakennusmaata), voi
kyseisen käyttötarkoituksen kohdalle merkitä rastin (x) (ks. esimerkki 1). 

Jos on luovutettu sekä maa- että vesialuetta, merkitään kohtaan 8 luovutettujen kiin-
teistöjen yhteenlaskettu maapinta-ala ja kohtaan 13 vesipinta-ala. Jos on luovutettu
vain vesialuetta, merkitään sen pinta-ala yksinomaan kohtaan 13.

2.6 Luovutuksen ehdot Kauppahinta merkitään selkeästi ja yksikäsitteisesti. Rahayksiköksi merkitään joko
euro (EUR) tai markka (FIM). Jos luovutuksessa käytetään yksikköhintaa, se merki-
tään kohtaan 14. Jos luovutuksessa on irtainta omaisuutta (esim. asunto-osakkeet,
koneet), niiden osuus kauppahinnasta merkitään kohtaan 15. Tällöin merkitään koh-
taan 14 kokonaiskauppahinta, johon irtaimiston osuus sisältyy.

Kohtaan 16 merkitään muita luovutuskirjan ehtoja. Omistusoikeuden siirtyminen on
ehdollinen esim. silloin, kun myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden kiinteistöön
siihen asti, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

Purkava ehto voi olla esim. sellainen, että kauppa purkautuu, jos ostaja ei saa kiin-
teistölle rakennuslupaa.

Tyypillisimpiä pidätettyjä erityisiä oikeuksia ovat eläke-, vuokra- ja hakkuuoikeus.

2.7 Luovutuksen kohteen ominaisuudet

Kohteen aiottu käyttötarkoitus merkitään lomakkeelle kohtaan 17. Mikäli käyttötar-
koituksia on useita, merkitään ne kaikki.
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Raakamaalla tarkoitetaan pääasiassa rakentamatonta aluetta, jolla ei ole vielä asema-
kaavaa, mutta joka lähitulevaisuudessa on tarkoitus kaavoittaa suunnitelmalliseen
yhdyskuntarakentamiseen. Raakamaan ostajana on tavallisesti kunta, kuntayhtymä,
rakennusliike tai rahoituslaitos.

Kaavatiedot ja rantaan rajoittuvuustiedot on kaupanvahvistajan tiedusteltava luovu-
tusosapuolilta.

Rakennustietojen oikea merkitseminen on tärkeää sekä yksittäisten luovutustietojen
että kauppojen tilastoinnin kannalta. Merkkiruutuun ”vain arvottomia rakennuksia”
merkitään rasti, jos alueella on pelkästään purkukuntoinen rakennus. Merkkiruutua
”rakennukset eivät kuulu kauppaan” käytetään esim. vuokratontin lunastuksissa.

2.8 Lisätietoja Maankäyttösopimus: milloin luovutusosapuolten kesken on tehty maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 11 §:ssä tarkoitettu kaavoitussopimus, merkitään rasti merk-
kiruutuun 22.

Maanmittaustoimisto tai kunta antaa määräaloille tunnukset ja merkitsee ne kiinteis-
törekisteriin ja kiinteistörekisterikarttaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että rekisterivi-
ranomainen saa oikean tiedon määräalan sijainnista. Sen kiinteistön ilmoittaminen,
johon määräala tulee lisäalueeksi (kohta 21), auttaa määräalan sijoittamisessa kiin-
teistörekisterikartalle.

Maanmittaustoimistolle toimitettavaan ilmoitukseen liitetään määräalan kartta. Mää-
räalan karttana käytetään ensisijaisesti ajantasaista kiinteistörekisterikartan otetta. 

Karttaotteita voi hankkia maanmittaustoimistoista. Otteita voi tiedustella myös kiin-
teistön sijaintikunnan mittausviranomaisilta.

Osastopäällikkö
Hallitusneuvos Tuomo Rapola

Hallitussihteeri Merja Väisänen


