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Valtioneuvoston asetus
kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) 6, 8 ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat,

6 ja 8 § asetuksessa 62/2014 sekä 10 § asetuksessa 1149/1999, seuraavasti:

6 §

Kiinteistörekisteriin merkittävät tiedot

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 7 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi kiinteistörekis-
teriin merkitään kiinteistönmuodostamisviranomaisten ja kuntien tielautakuntien tuotta-
mina kutakin rekisteriyksikköä koskevina tietoina:

1) entinen kiinteistötunnus tai niiden rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset, joista
kiinteistö on muodostettu;

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

3) niiden yhteisalueosuuksien määräalatunnukset, joista tila on muodostunut tai jotka
on kiinteistöön siirretty;

4) rekisteriyksiköstä luovutetut tai muulla saannolla saadut määräalat ja yhteisalue-
osuudet;

5) rekisteriyksikön muodostamista tai muuttamista tarkoittava taikka muu vastaava yk-
sikköä koskeva toimenpide;

6) rekisteriyksikön toimitusmerkki, jos yksiköllä on kiinteistötoimituksessa ollut yk-
sikkötunnuksesta 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 kiinteistötunnukset, joihin kiinteistöllä on osuus, samoin

kuin osuuden suuruus, jos osuus ja sen suuruus on kiinteistötoimituksessa lainvoimaisesti
ratkaistu;

10) yhteisen alueen osakaskiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet, jos asia on kiin-
teistötoimituksessa lainvoimaisesti ratkaistu tai jos osuuksien rekisteröinti on tarpeen vä-
liaikaisen osakasluettelon ylläpitämisen vuoksi;

11) rekisteriyksikön kokonaispinta-ala lukuun ottamatta kolmiulotteista kiinteistöä,
jonka osalta merkitään maanpintaan projisoitu pinta-ala, sekä tonttia, yleistä aluetta ja kol-
miulotteista kiinteistöä lukuun ottamatta yksikön maa- ja vesipinta-alat erikseen;

12) rasitteisiin rinnastettavat kiinteistötoimitukseen verrattavassa toimituksessa perus-
tetut käyttöoikeudet ja -rajoitukset;
1



488/2018  
13) rasitteiden sekä 12 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien ja rajoitusten voimassaolo-
aika, jolleivät ne ole pysyviä, sekä tarpeen mukaan muita tietoja rasitteista, oikeuksista ja
rajoituksista;

14) alueet, joiden rajat on kalastuslain (379/2015) 69 tai 126 §:n mukaisesti määrätty;
15) kolmiulotteisen kiinteistön asema suhteessa kiinteistöön, josta se on muodostettu

(peruskiinteistö), ylin ja alin korkeusasema valtakunnallisessa N2000-korkeusjärjestel-
mässä sekä välittömästi ylä- ja alapuolella olevat rekisteriyksiköt;

16) muita kuin 1–15 kohdassa tarkoitettuja kiinteistönmuodostamisviranomaisen tuot-
tamia tietoja sen mukaan kuin muualla lainsäädännössä säädetään.

Jos 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun osuuden suuruutta ei ole lainvoimaisesti ratkais-
tu, kiinteistörekisteriin merkitään, kuinka suuri osuus kiinteistöllä on sen emäkiinteistön
tai muodostajakiinteistön osuuteen yhteisestä alueesta.

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

8 §

Määräalan, yhteisalueosuuden ja käyttöoikeusyksikön rekisteröinti

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

Määräalatunnus muodostuu rekisteröintiajankohdan mukaan sen rekisteriyksikön kiin-
teistötunnuksesta, johon määräala tai yhteisalueosuus kuuluu, lisättynä tyyppikirjaimella
M ja yksilöivällä numerolla. Jos sen rekisteriyksikön, johon määräala kuuluu tai josta yh-
teisalueosuus on luovutettu, kiinteistötunnus muuttuu, määräalatunnusta ei muuteta.

Määräalaa koskevina tietoina kiinteistörekisteriin merkitään:
1) määräalatunnus;
2) määräalan rekisteröintipäivä;
3) sen rekisteriyksikön tai määräalan, josta määräala on ensimmäisen kerran luovutet-

tu, luovutuksen aikaisen omistajan nimi ja henkilötunnus 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 rekisteriyksiköiden ja edelleen luovutettujen määräalo-

jen tunnukset;
8) sen rekisteriyksikön tunnus, jolla määräala sijaitsee;
9) kolmiulotteisen määräalan asema suhteessa peruskiinteistöön.
Kiinteistöstä luovutettua yhteisalueosuutta koskevina tietoina kiinteistörekisteriin mer-

kitään 3 momentissa tarkoitetut tiedot.
Kiinteistörekisterin pitäjä antaa käyttöoikeusyksikölle neliosaisen käyttöoikeusyksik-

kötunnuksen. Tunnus muodostuu kolminumeroisesta Maanmittauslaitoksen antamasta
ryhmänumerosta, nelinumeroisesta tunnuksen antamisen vuosiluvusta, tyyppikirjaimesta
K ja enintään kuusinumeroisesta käyttöoikeusyksikön numerosta.
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10 §

Kiinteistörekisterikarttaan merkittävät tiedot

Kiinteistörekisterilain 14 §:ssä tarkoitettuun kiinteistörekisterikarttaan on merkittävä
voimassa olevien rekisteriyksiköiden rajat ja yksiköiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.
Karttaan merkitään myös kiinteistörekisteriin merkityn määräalan määräalatunnus ja si-
jainti saantokirjan mukaan. Lisäksi karttaan merkitään kiinteistörekisteriin merkityt rasit-
teet sekä käyttöoikeudet ja -rajoitukset samoin kuin tämän asetuksen 7 §:n 1, 2 ja 5 koh-
dassa tarkoitettujen alueiden rajat.

Kolmiulotteisesta kiinteistöstä kiinteistörekisterikarttaan merkitään rekisteriyksikön
tunnus ja maanpintaan projisoitu alue sekä lisätään kolmiulotteisen mallin kiinteistöstä si-
sältävä liitetiedosto. Kolmiulotteisten määräalojen osalta kiinteistörekisterikarttaan mer-
kitään määräalan tunnus.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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