
Tervehdys kaupanvahvistajat! 
 
Tässä tulee vähän ohjeita päivittäiseen työhön. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota luovu-
tuskirjojen skannauksen laatuun, koska ne menevät lainhuutoarkistoon alkuperäisen veroisina 
ja korvaavat nykyisin oman kaupanvahvistaja-arkistonne.  
 
Tässä vielä kertauksena vaatimuksia luovutuskirjojen skannaamiseen: 

Vaatimuksena on laadukkaasti yhdeksi pdf -formaattiseksi tiedostoksi skannattu luovutuskirja, 
joka käsittää itse luovutuskirjan, siihen liittyvät valtakirjat ja määräalan osalta kartan, eikä mi-
tään muita liiteasiakirjoja. Skannaus pitää tehdä allekirjoitetusta ja vahvistetusta luovutuskir-
jasta. Luovutuskirja menee suoraan lainhuutoarkistoon ja määräalojen osalta myös lohkomis-
toimitukseen. Seuraavassa tavallisimpia puutteita skannauksessa: 

- Luovutuskirjasta puuttuu sivuja taikka valtakirjat. 

- Luovutuskirjassa on ylimääräisiä sivuja esim. lainhuutoja, kiinteistörekisteriotteita, rasi-
tustodistuksia, perunkirjoja, kuntokartoituksia yms. Niitä ei saa olla. Ne toimitetaan vain 
tarpeellisilta osin lainhuutohakemuksen yhteydessä. 

- Skannaus on tehty A3 sivusta aukeamina. Luovutuskirja pitää skannata A4 koossa si-
vuittain yhdeksi tiedostoksi. 

- Luovutuskirjan jokainen sivu on skannattu omaksi tiedostoksi. Ne pitää olla yhtenä tie-
dostona. 

- Skannauksen laatu on muutoin huono esim. sivuja väärinpäin, osa sivusta jäänyt 
skaannaamatta jne. 

- Vain tiedostomuoto pdf kelpaa. Jpg tai muita tiedostomuotoja ei saa käyttää. 

- Skannausta ei ole tehty värillisenä määräalakauppojen osalta. On suositeltavaa käyt-
tää aina värillistä skannausta. 

Jos luovutuskirja unohtuu, skannaus epäonnistuu tai lähetätte teknisesti korjatun luovutuskir-
jan uudelleen, niin se pitää lähettää erillisenä sähköpostiosoitteeseen: rekisteriasiat@maan-
mittauslaitos.fi 

Laittakaa silloin sähköpostin aihekenttään tietoina esim. Kauppakirja / kunnan nimi 

Lainhuudon hakemisen voi tehdä sähköisesti skannaamalla hakemuksen muine liitteineen (ei 
luovutuskirjaa) osoitteeseen: kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi 

Ohjeet lainhuudon hakemiseksi ohessa. 

 
Kaupanvahvistajapäiväkirjojen arkistointi 

Kaupanvahvistaja-arkiston paperimuotoinen kartunta päättyi vuoden 2014 loppuun, joten 
kaupanvahvistajan päiväkirjoja (ilmoitukset + luovutuskirjat) ei tarvitse enää toimittaa paperi-
muodossa pysyvään säilytykseen Maanmittauslaitokseen. Vuoden 2015 alusta tallekappalei-
den toimittaminen sähköisessä muodossa on täyttänyt laissa (573/2009, 5 §) mainitun arkis-
tointivelvoitteen. Arkistointitavan muutoksen taustalla on 1.1.2014 voimaan astunut kaupanvah-
vistajalain muutos.  
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Kaikki vielä MML:n määräämillä kaupanvahvistajilla tai MML:n palvelupisteissä olevat kau-
panvahvistajanpäiväkirjat ajalta ennen vuotta 2015 on toimitettava viipymättä Maanmittauslai-
toksen kirjaamoon osoitteeseen: Maanmittauslaitos/kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Asiakir-
jat voi myös tuoda itse, mutta asiasta on syytä ilmoittaa etukäteen esimerkiksi sähköpostitse: 
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi 
Pysyvästi säilytettävät paperimuotoiset kaupanvahvistajan päiväkirjat tullaan luovuttamaan 
Maanmittauslaitoksesta edelleen Kansallisarkistoon.  
 
On oma asianne miten säilytätte teillä olevia alkuperäisiä luovutuskirjoja, jotka ovat syntyneet 
1.1.2015 jälkeen. Suosittelen kuitenkin säilyttämään ne jonkin aikaa ennen tuhoamista, vaikka 
siihen ei ole mitään velvollisuutta. 
 
 
Muita ohjeita kaupanvahvistajan ilmoituksiin 

- Kaupanvahvistajan ilmoitusten numerointi alkaa joka vuosi alusta tyyliin 1/2016, 2/2016 
jne. Ei juoksevaa numerointia taikka muita merkintätapoja. 

- Kaikki kaupanvahvistuksia koskevat sähköpostit lähetetään osoitteeseen: 
rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 

- Jos luovutuksen osapuolilla ei Y-tunnusta, niin ilmoituksen kenttään voi kirjoittaa keino-
tunnuksen 000000-0. Jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta, niin voi vaihtoehtoisesti 
käyttää syntymäaikaa. 

- Kaupanvahvistajan omia tietoja on turha täyttää kaikilta osin, tähdellä merkityt kohdat 
riittävät.  

- Määräalojen osalta kartan pitää olla selkeä ja määräala rajattu jollakin selvällä värillä 
sekä skannaus tehty ehdottomasti värillisenä. 

- Kaupanvahvistajan tekstin loppuun omat tietonne seuraavasti (leimasinta ei tarvita): 
Esim. Matti Kaupanvahvistaja 
 Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja 
 Kaupanvahvistaja tunnus 402708/9 

 
Kiitokset hyvästä yhteistyöstä sekä Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta! 
 
Kuopiossa 22.12.2015 
 
Taisto Toppinen 
Rekisteripäällikkö, Valtakunnalliset tehtävät 
Maanmittauslaitos / Kuopio 
Hallituskatu 12, 70100 Kuopio 
+358 400 175 387 
taisto.toppinen@maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi 
 
Rekisteriasioissa palvelemme teitä osoitteissa: 
rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 
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