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kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) 2, 3, 11 ja 12 §, sellaisina kuin niistä ovat

2, 3 ja 11 § asetuksessa 1149/1999, sekä
muutetaan 1 §, 4 §:n 1 ja 5 momentti, 5, 5 a, 6 ja 8 § sekä 11 a §:n 1 momentti, sellaisina

kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 1149/1999, 4 §:n 1 ja 5 momentti asetuksessa 276/2001,
5 a § asetuksessa 1149/1999, 6 § osaksi asetuksessa 873/1999 ja 11 a §:n 1 momentti
asetuksessa 873/1999, seuraavasti:

1 §

Kiinteistötunnus

Kiinteistötunnus muodostuu neliosaisesta
numerosarjasta.

4 §

Kiinteistötunnuksen muuttuminen

Kiinteistötoimituksessa tai yhdistämällä
muodostetuille kiinteistöille ja muille rekiste-
riyksiköille annetaan uusi kiinteistötunnus,
jollei tämän pykälän 2—5 momentista muuta
johdu.
— — — — — — — — — — — — —

Kun yleiseen alueeseen, valtion metsämaa-
han, suojelualueeseen tai lunastusyksikköön
yhdistetään kiinteistö, muodostettavalle kiin-
teistölle annetaan vastaanottavan kiinteistön
tunnus.

5 §

Kuntajako

Kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksik-
köön saa kuulua vain yhden kunnan alueella
sijaitsevia tiluksia. Yhteinen alue voi kuiten-
kin muodostua eri kuntiin kuuluvista rekiste-
riyksiköistä.

Kun tila on muodostettu osuuksista sellai-
seen yhteiseen alueeseen, joka kuuluu eri
kunnissa oleville kiinteistöille, muodostettu
tila on merkittävä siihen kuntaan, jossa yhtei-
nen alue tai pääosa siitä on.

5 a §

Kiinteistörekisteristä huolehtiminen eräissä
tapauksissa

Maanmittauslaitos pitää kiinteistörekisteriä
myös sellaisista rekisteriyksiköistä, joiden



alueesta osa sijaitsee asemakaava-alueella,
jolla kunta on kiinteistörekisterinpitäjänä.

Jos rekisteriyksikön alueesta vain vähäinen
osa sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella,
Maanmittauslaitos ja kunta voivat sopia, että
kunta pitää kiinteistörekisteriä myös tästä re-
kisteriyksiköstä.

6 §

Kiinteistörekisteriin merkittävät tiedot

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 7 §:ssä
tarkoitettujen tietojen lisäksi kiinteistörekiste-
riin merkitään kiinteistönmuodostamisviran-
omaisten ja kuntien tielautakuntien tuotta-
mina kutakin rekisteriyksikköä koskevina tie-
toina:

1) entinen kiinteistötunnus tai niiden rekis-
teriyksiköiden kiinteistötunnukset, joista
kiinteistö on muodostettu;

2) niiden määräalojen tunnukset, joista re-
kisteriyksikkö on kokonaan tai osaksi muo-
dostunut;

3) niiden yhteisalueosuuksien määräalatun-
nukset, joista tila on muodostunut tai jotka on
kiinteistöön siirretty;

4) rekisteriyksiköstä luovutetut tai muulla
saannolla saadut määräalat ja yhteisalueosuu-
det;

5) rekisteriyksikön muodostamista tai
muuttamista tarkoittava taikka muu vastaava
yksikköä koskeva toimenpide;

6) rekisteriyksikön toimitusmerkki, jos yk-
siköllä on kiinteistötoimituksessa ollut yksik-
kötunnuksesta poikkeava toimitusmerkki;

7) kiinteistönmuodostamislain (554/1995)
21 §:n 2 momentissa tarkoitettu merkintä
kantakiinteistöstä;

8) erityiset etuudet sekä osuudet yhteisiin
erityisiin etuuksiin;

9) niiden yhteisten alueiden kiinteistötun-
nukset, joihin kiinteistöllä on osuus, samoin
kuin osuuden suuruus, jos osuus ja sen suu-
ruus on kiinteistötoimituksessa lainvoimai-
sesti ratkaistu;

10) yhteisen alueen osakaskiinteistöt ja nii-
den osuuksien suuruudet, jos asia on kiinteis-
tötoimituksessa lainvoimaisesti ratkaistu tai
jos osuuksien rekisteröinti on tarpeen väliai-
kaisen osakasluettelon ylläpitämisen vuoksi;

11) rekisteriyksikön kokonaispinta-ala

sekä lisäksi tonttia ja yleistä aluetta lukuun
ottamatta myös yksikön maa- ja vesipinta-
alat erikseen;

12) rasitteisiin rinnastettavat kiinteistötoi-
mitukseen verrattavassa toimituksessa perus-
tetut käyttöoikeudet ja -rajoitukset;

13) rasitteiden sekä 12 kohdassa tarkoitet-
tujen oikeuksien ja rajoitusten voimassaolo-
aika, jollei se ole pysyvä, sekä tarpeen mu-
kaan muita tietoja rasitteista, oikeuksista ja
rajoituksista;

14) alueet, joiden rajat on kalastusasetuk-
sen (1116/1982) 11 §:n tai 51 §:n 2 momen-
tin mukaisesti määrätty;

15) kalastuslain (286/1982) 124 §:ssä tar-
koitetussa toimituksessa määrätty ulkosaaris-
ton raja; sekä

16) muita kiinteistönmuodostamisviran-
omaisen tuottamia tietoja sen mukaan kuin
muualla lainsäädännössä merkittäväksi sää-
detään tai määrätään.

Jos 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun
osuuden suuruutta ei ole lainvoimaisesti rat-
kaistu, kiinteistörekisteriin merkitään, kuinka
suuri osuus kiinteistöllä on sen emäkiinteis-
tön tai muodostajakiinteistön osuuteen yhtei-
sestä alueesta.

Yksityiset tiet, joiden asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta, merkitään kiin-
teistötietojärjestelmään käyttöoikeusyksik-
köinä. Muut rasitealueet ja 1 momentin 12
kohdassa tarkoitetut käyttöoikeuden alaiset
alueet voidaan merkitä kiinteistörekisteriin
käyttöoikeusyksikköinä.

8 §

Määräalan, yhteisalueosuuden ja käyttö-
oikeusyksikön rekisteröinti

Kiinteistörekisterin pitäjä antaa kullekin
määräalalle tai kiinteistöstä luovutetulle yh-
teisalueosuudelle taikka luovutetulle yhtei-
selle alueelle määräalatunnuksen. Jos samalla
saannolla on saatu määräaloja useasta rekiste-
riyksiköstä, annetaan kullekin oma tunnus.
Milloin luovutettua määräalaa seuraa osuus
yhteisiin alueisiin, vain määräalalle annetaan
tunnus.

Määräalatunnus muodostuu rekisteröinti-
ajankohdan mukaan sen rekisteriyksikön
kiinteistötunnuksesta, johon määräala tai yh-
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teisalueosuus kuuluu, lisättynä tyyppikirjai-
mella M ja yksilöivällä numerolla. Jos sen
rekisteriyksikön, johon määräala kuuluu tai
josta yhteisalueosuus on luovutettu, kiinteis-
tötunnus muuttuu, määräalatunnusta ei muu-
teta.

Määräalaa koskevina tietoina kiinteistöre-
kisteriin merkitään:

1) määräalatunnus;
2) määräalan rekisteröintipäivä;
3) sen rekisteriyksikön tai määräalan, josta

määräala on ensimmäisen kerran luovutettu,
luovutuksen aikaisen omistajan nimi ja hen-
kilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

4) määräalan ensimmäisen omistajan nimi
ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

5) saannon päivämäärä;
6) määräalan lakkaaminen ja sen peruste

sekä lakkaamispäivämäärä;
7) määräalasta muodostettujen rekisteriyk-

siköiden ja edelleen luovutettujen määräalo-
jen tunnukset; sekä

8) sen rekisteriyksikön tunnus, jolla määrä-
ala sijaitsee.

Kiinteistöstä luovutettua yhteisalueosuutta

koskevina tietoina kiinteistörekisteriin merki-
tään soveltuvin osin edellä 3 momentissa tar-
koitetut tiedot.

Kiinteistörekisterin pitäjä antaa käyttöoi-
keusyksikölle neliosaisen käyttöoikeusyksik-
kötunnuksen. Tunnus muodostuu kolminu-
meroisesta Maanmittauslaitoksen antamasta
ryhmänumerosta, nelinumeroisesta tunnuk-
sen antamisen vuosiluvusta, tyyppikirjai-
mesta K ja enintään kuusinumeroisesta käyt-
töoikeusyksikön numerosta.

11 a §

Kiinteistörekisterin pitoon liittyvät
ilmoitukset

Jos kunta tekee kiinteistörekisterin pitä-
mistä koskevan päätöksen, kunnan on ilmoi-
tettava siitä Maanmittauslaitokselle ja kunnan
kiinteistörekisterin pitäjälle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen
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