
KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET 
 
 Lomake täytetään luovutuskirjan ja sen allekirjoittajien ilmoittamien tietojen perusteella. Erityistä huolelli-

suutta tulee noudattaa merkittäessä lomakkeelle luovutuksen osapuolten henkilötunnukset. 
Kun ilmoitettavien tietojen määrä on niin suuri (esim. luovutuksen kohteita, luovuttajia tai luovutuksen 
saajia on useita), että vaadittavat tiedot eivät sovi yhdelle lomakkeelle, liitetään ilmoitukseen kopio luovu-
tuskirjasta tai erillinen kiinteistöluettelo. 
Yksityiskohtaiset ohjeet kiinteistönluovutusilmoituksen täyttämisestä esimerkkeineen ovat Maanmittaus-
laitoksen julkaisussa Kaupanvahvistajan ohje. 

Luovuttajat ja 
luovutuksen 
saajat 

Vaihdoissa ja jakosopimuksissa toinen sopimusosapuolista merkitään luovuttaja- ja toinen saajakohtaan. 
Jos osapuolia on useita, viitataan liitteenä olevaan luovutuskirjaan. 
Sukulaisluovutuksella tarkoitetaan luovutusta, jossa luovutuksen saajana on luovuttajan puoliso tai henki-
lö, joka perintökaaren (40/1965) 2 luvun mukaan voisi periä luovuttajan, luovuttajan ottolapsi tai kasvatti-
lapsi taikka heidän puolisonsa. 

Luovutuksen 
kohteet 

Luovutuksen kohteena olevat kiinteistöt, määräalat, määräosat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet 
eritellään tässä kohdassa.  
Kun on kyseessä määräalan edelleenluovutus, valitaan vaihtoehto ”aiemmin rekisteröity määräala” ja 
merkitään määräalatunnus näkyviin. Kiinteistö yksilöidään kiinteistötunnuksen tai rekisterinumeron avulla. 
Kiinteistön lähiosoite ilmoitetaan aina, kun se on tiedossa. 
Pinta-alan yksikkö (m2 tai ha) on merkittävä näkyviin. Määräosan suuruus ilmoitetaan murtolukuna, esim. 
1/3. Kun on kyseessä määräosan luovutus, merkitään kokonaispinta-alaksi koko kiinteistön ala. 
Kun kokonaisen kiinteistön luovutuksen yhteydessä on pidätetty määräala, täytetään koko kiinteistöä 
koskevat tiedot normaalisti ja lisäksi merkitään ”Pidätetty”-kenttään rasti määräalaa tarkoittavaan merkki-
ruutuun ja kirjoitetaan määräalan pinta-ala sille varattuun kohtaan. 

Yhteispinta-
alat 

Kohdassa 8 ilmoitetaan luovutuksen kokonaismaapinta-ala ja kohdassa 13 vesipinta-ala. Kohdissa 9-12 
ilmoitetaan eri käyttötarkoitusten mukaiset pinta-alat. Maa- ja metsätalousmaan kaupoissa pinta-ala-
erittely viljeltyyn maahan ja metsämaahan on erityisen tärkeää. Pinta-alan yksikkö (m2 tai ha) merkitään 
näkyviin. 

Luovutuksen 
ehdot 

Kauppahinnan yksikkö (euro tai markka) on merkittävä näkyviin. Jos kauppakirjaan on merkitty erikseen 
irtaimiston osuus kauppahinnasta, merkitään kohtaan 14 kokonaiskauppahinta ja kohtaan 15 irtaimiston 
arvo. 
Kohtaan 16 merkitään muita luovutuskirjan ehtoja. Omistusoikeuden siirtyminen on ehdollinen esim. sil-
loin, 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 kiinteistölle rakennuslupaa.
Tyypillisimpiä pidätettyjä erityisiä oikeuksia ovat eläke-, vuokra- ja hakkuuoikeus. 

Luovutuksen 
kohteen omi-
naisuudet 

Kohteen aiottu käyttötarkoitus merkitään kohtaan 17. Raakamaalla tarkoitetaan pääasiassa rakentama-
tonta aluetta, jolla ei ole vielä asemakaavaa, mutta joka lähitulevaisuudessa on tarkoitus kaavoittaa 
suunnitelmalliseen yhdyskuntarakentamiseen. 
Muu käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi vesialue, luonnonsuojelualue, sora- tai turvealue. 
18 Kaavatiedot: Merkkiruutuun ”ei kaavaa” merkitään rasti, jos alueella ei ole lomakkeessa mainittuja 
kaavoja. 
19 Rakennustiedot: Merkkiruutuun ”vain arvottomia rakennuksia” merkitään rasti, jos alueella on purku-
kuntoinen rakennus. Merkkiruutua ”rakennukset eivät kuulu kauppaan” käytetään esim. vuokratontin lu-
nastuksissa. 

Lisätietoja Merkkiruutuun 22 merkitään rasti, jos luovutukseen liittyy maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
11 §:ssä tarkoitettu maankäyttösopimus (kaavoitussopimus). 
Kiinteistönluovutusilmoitukseen on liitettävä kopio luovutuskirjasta, jos on kysymys vaihdosta, jos luovu-
tus koskee määräalaa tai maa- ja metsätalousmaata tai jos kaikkia tarpeellisia tietoja ei voida merkitä 
lomakkeelle. 
Määräalan luovutusilmoitukseen on aina liitettävä karttaote. Karttana on ensisijaisesti käytettävä 
ajantasaista kiinteistörekisterikartan otetta. Otteen tulee olla kokoa A4. Jos alue ei mahdu A4-kokoiselle 
karttaotteelle, kartan on oltava niin suuri, että määräala mahtuu otteelle. Kiinteistörekisterikartan otteelle 
määräala rajataan käyttäen punaista kynää ja viivatyyppiä, joka erottuu myös mustavalkoisissa karttako-
pioissa. 
Kiinteistörekisterikarttaa ylläpitävät ja karttaotteita myyvät maanmittaustoimistot ja kuntien mittausosastot.

 


