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Kiinteistötietojärjestelmästä selviävät kiinteistöt ja niiden 
omistus. Se on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä, jon-
ka tietoja tarvitaan monissa kansalaisten ja viranomaisten 
asioissa. Muun muassa kiinteistön myynnissä tai vuokra-
uksessa, panttauksessa, rakentamisessa tai perinnönjaon 

yhteydessä ovat kiinteistötiedot tarpeen. Rekisteristä saa 
esimerkiksi tietää kiinteistön pinta-alan sekä kartan kiin-
teistön sijainnista.

Kiinteistökauppaa tehtäessä on myytävän kiinteistön 
tiedot syytä tarkistaa  KTJ:n virallisista rekistereistä. Osta-
jan on hyvä selvittää etukäteen kaupankäynnin kohteesta 
myyjän omistusoikeus (lainhuuto) sekä rasitukset (kiin-
nitykset ja erityiset oikeudet). Nämä tiedot voi tarkistaa 
lainhuutotodistuksesta ja rasitustodistuksesta. Kiinteistö-
rekisteriotteesta selviää esimerkiksi kiinteistön pinta-ala, 
tieoikeudet ja rasitteet sekä myös tieto kiinteistöä koske-
vasta asema- ja yleiskaavasta sekä rakennuskiellosta. Rasi-
tustodistusta tarvitaan myös silloin, kun kiinteistöä halu-
taan käyttää lainan vakuutena. 

Kiinteistötietojärjestelmä on keskeinen tietolähde 
myös useiden viranomaisten toiminnassa sekä monilla 
toimialoilla, kuten pankkitoiminnassa, kiinteistönvälityk-
sessä ja yhdyskuntarakentamisessa.

Kiinteistöjen perustiedot ja sijainti 
merkitään kiinteistörekisteriin
Kiinteistörekisterissä on perustiedot jokaisesta kiinteistös-
tä: kiinteistötunnus, nimi, pinta-ala ja kiinteistön sijainti-
kunta. Lisäksi rekisterissä on tietoja kiinteistön muodos-
tumisesta, tieoikeuksista, rasitteista ja muista kiinteistön 
käyttöoikeuksista ja -rajoituksista, kaavoista, tonttijaosta 
ja rakennuskielloista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin. 
Rekisteriin merkitään myös kiinteistöstä luovutetut, vielä 
erottamattomat määräalat.

Kiinteistörekisterikartta osoittaa voimassa olevan kiin-
teistöjaotuksen. Karttatulosteilta ovat nähtävissä kiin-
teistöjen rajat, kiinteistötunnukset ja tietoja rajamerkeis-
tä. Kartalle on merkitty myös muita kohteita, kuten tie- ja 
käyttöoikeuksia, asemakaava-alueita, erottamattomia mää-
räaloja sekä rakennuskieltopäätösalueita.

Kiinteistörekisterin tiedot perustuvat maanmittaus-
toimitusten asiakirjoihin ja karttoihin sekä muihin viran-
omaisten päätöksiin.

Omistus ja kiinnitykset kirjataan lainhuuto- 
ja kiinnitysrekisteriin
Omistusoikeus kiinteistöön kirjataan myöntämällä saan-
nolle lainhuuto. Jokainen on velvollinen hakemaan saan-
nolleen lainhuudon. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin 
merkittäviä tietoja käsittelee ja ratkaisee kirjaamisviran-
omaisena Maanmittauslaitos.

Kiinteistötietojärjestelmästä voi tulostaa lainhuuto-
todistuksen, josta käy ilmi rekisteriin viimeksi kirjatun 
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lainhuudon mukainen omistaja. Rasitustodistuksesta puo-
lestaan näkyvät kiinteistöön kohdistuvat rasitukset: kiinni-
tykset, kirjatut erityiset oikeudet, lakisääteiset panttioike-
udet sekä käyttö- ja vallintaoikeuden rajoitukset.

Myös toisen omistamaa kiinteistöä koskeva sopi-
mukseen tai muuhun oikeustoimeen perustuva vuokra-
oikeus tai muu käyttöoikeus, esimerkiksi eläkeoikeus, 
metsänhakkuuoikeus tai oikeus ottaa maa-aineksia saa-
daan kirjata.

Maanvuokraoikeuden tai muun toisen maahan kohdis-
tuvan määräaikaisen käyttöoikeuden haltija on velvollinen 
hakemaan oikeutensa kirjaamista, jos oikeuden saa siirtää 
kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alu-
eella on tai sille voi rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia 
rakennuksia tai laitteita. 

Oikeuden kirjaamista pitää hakea myös silloin, kun 
käyttöoikeus luovutetaan edelleen, esimerkiksi, kun vuok-
raoikeus siirtyy uudelle vuokralaiselle.

Kiinteistötietojärjestelmästä saa todistuksen vuokra-
oikeudesta, josta selviää vuokraoikeutta koskevat tiedot. 
Vuokraoikeuden rasitustodistuksesta käyvät ilmi vuokraoi-
keuteen kohdistuvat rasitukset, esimerkiksi vuokraoikeu-
teen ja rakennuksiin kohdistuvat kiinnitykset. Kiinteistöä 
rasittavat erityiset oikeudet (kuten vuokraoikeudet) ilme-
nevät kiinteistön rasitustodistuksesta.

Kiinteistötietojärjestelmä

Mistä kiinteistötietoja saa ja kuka niitä 
ylläpitää?
Kiinteistötietojärjestelmän otteita ja todistuksia myyvät 
kunnat, Maanmittauslaitos ja maistraatit. Kiinteistötieto-
järjestelmä on julkinen. Maanmittauslaitoksen asiakaspal-
velussa tietoja voi katsoa haluamastaan kiinteistöstä mak-
sutta.

Kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa ylläpi-
tävät yhdessä Maanmittauslaitos sekä kiinteistörekiste-
riä pitävät kunnat. Kiinteistörekisteriin toimittavat tietoja 
myös eräät muut viranomaiset. Lainhuuto- ja kiinnitysre-
kisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos. Kiinteistötietojärjes-
telmän hallinnosta, ylläpidosta ja tietopalvelusta vastaa  
Maanmittauslaitos.

Tiedot myös ammattikäyttöön
Kiinteistötietojen ammattikäyttäjät, kuten viranomaiset 
sekä esimerkiksi kiinteistönvälittäjät ja pankit, voivat se-
lata KTJ:n tietoja Maanmittauslaitoksen tai muun toimi-
jan verkkopalvelun kautta. Luvan järjestelmän käyttöön 
saa, kunhan KTJ-tietojen käyttötarkoitus on lainmukainen. 
Käyttöluvan myöntää Maanmittauslaitos.

Lisätietoja osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi → 
Kiinteistöt → Rekisterit ja otteet → Kiinteistötietotietojär-
jestelmä. Kirjaamisasioiden hakemuslomakkeet (lainhuu-
to, kiinnitys,  erityinen oikeus) löytyvät osoitteesta www.
maanmittauslaitos.fi/lomakkeet.



KTJ:n otteet ja todistukset  
• Kiinteistörekisteriote  
• Kiinteistörekisterin karttaote  
• Lainhuutotodistus    
• Rasitustodistus  
• Todistus vuokraoikeudesta 

KTJ:n otteita ja todistuksia myyvät 
Maanmittauslaitos, kunnat ja maistraatit

Lisäksi Maanmittauslaitoksen 
verkkopalvelusta saa  

• Perustiedot kiinteistöistä ja määräaloista  
• Kiinteistönmuodostus  
• Määräalaluettelo  
• Palstat ja määräalat kartalle  
• Käyttöoikeusyksiköt ja rakennuskieltopäätökset 

kartalle  
• Kartalta valitun palstan naapurikiinteistöt

Rasitustodistuksesta selviää 

kiinteistöön kohdistuvat 
rasitukset: kiinnitykset, 
kirjatut erityiset oikeudet 
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selviää kiinteistön tunnus 

ja nimi, pinta-ala ja sijainti-

kunta.

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenvät 

myös tieoikeudet ja rasitteet, osuudet 

yhteisiin alueisiin, kiinteistöä koskevat 

kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot 

sekä kiinteistötoimitukset ja viran-

omaispäätökset. Rekisteriin merkitään 

myös kiinteistöstä luovutetut, vielä 

erottamattomat määräalat.

Omistusoikeus kiinteistöön 

kirjataan myöntämällä lainhuuto. 

Lainhuutotodistuksesta käy ilmi 

lainhuudon saaja. 

Kiinteistörekisterikartan 
otteella näkyvät kiinteistön 

rajat, kiinteistötunnukset ja 

rajamerkit. Karttaotteeseen 

kuuluu myös yleissilmäys-

kartta, joka näyttää missä 

päin Suomea kiinteistö 
palstoineen sijaitsee.
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Erityinen oikeus 
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty sopimukseen 
tai esimerkiksi testamenttiin perustuva, toisen omista-
maan kiinteistöön kohdistuva oikeus. Erityinen oikeus voi 
olla esimerkiksi vuokraoikeus tai eläkeoikeus.

Kiinteistö 
Kiinteistöjärjestelmän perusyksikkö. Koko Suomi on jaettu 
kiinteistöihin sekä erityisiin alueisiin, joita ovat kiinteistöjen 
yhteiset alueet ja yleiset tiet (maantiet). Tiedot kiinteistöistä 
on tallennettu kiinteistörekisteriin.

Kirjaamisasia 
Kirjaamisasioilla tarkoitetaan lainhuudatusta, erityisien 
oikeuksien kirjaamista sekä kiinnitystä. Kirjaamisasioista 
pidetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä.

Kirjaamisviranomainen 
Kirjaamisviranomainen on Maanmittauslaitos.  

Käyttö- ja vallintaoikeuden rajoitus 
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittäviä käyttö- ja 
vallintaoikeuden rajoituksia ovat esimerkiksi kiinteistön 
myymis- ja hukkaamiskielto.

Lainhuuto 
Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden 
kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Jokainen on 
velvollinen hakemaan ostamalleen tai muuten saamalleen 
kiinteistön saannolle lainhuudon. Myös määräalalle ja 
-osalle on haettava lainhuuto.

Lainhuutotodistus 

Lainhuutotodistukseen merkitään tiedot kiinteistöön, sen 
osaan tai määräalaan viimeksi myönnetystä lainhuudosta 
ja vireilläolevasta lainhuutohakemuksesta sekä mahdolliset 
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huudattamattomat luovutukset (omistaja on vaihtunut ja 
uusi omistaja ei vielä ole hakenut saannolleen lainhuutoa). 

Maanmittaustoimitus 
Maanmittaustoimituksissa muodostetaan uusia kiinteistö-
jä, määritellään kiinteistöjen ulottuvuuksia ja perustetaan 
kiinteistöjen välisiä oikeuksia. Maanmittaustoimituksia 
ovat esimerkiksi lohkominen ja rajankäynti.

Määräala 
Rajoiltaan määrätty alue, josta ei ole vielä muodostettu it-
senäistä kiinteistöä.

Rajamerkki 
Rajamerkki osoittaa kiinteistön sijainnin maastossa. Raja-
merkkejä ovat esimerkiksi kivi, paalu sekä pultti tai putki 
kalliossa. Nykyään tavallisin rajamerkki on oranssinpunai-
nen putkipyykki. 

Rasitustodistus 
Rasitustodistuksesta käyvät ilmi kiinteistöön kohdistuvat 
erityiset oikeudet ja rasitukset sekä vireillä olevat hake-
mukset. Rasitustodistuksesta käy myös ilmi, jos rekisterissä 
on merkintä kiinteistön vallintaa rajoittavasta päätöksestä 
tai sopimuksesta, esimerkiksi myymis- ja hukkaamiskielto. 

Saanto 
Oikeustoimi tai -teko, jossa syntyy omistusoikeus. Saanto-
ja ovat esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja, perintö ja testa-
mentti.

Tieoikeus 
Rasiteoikeus, jonka perusteella kiinteistöllä on kulkuyhte-
ys toisen kiinteistön kautta esimerkiksi yleiselle tielle tai 
tiekunnan hallinnoimalle yksityiselle tielle.

Kiinteistötietojärjestelmä

Lisätietoja maanmittaustoimituksista ja muista kiinteistöihin liittyvistä asioista www.maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos palvelee 35 paikkakunnalla. Huolehdimme maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-
aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta voi hankkia kiinteistöön tai 
määräalaan liittyviä todistuksia, kuten kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia sekä karttoja ja 
ilmakuvia.


