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PÄÄKIRJOITUS

Ensimmäinen askel asunto-osakekaupan
digitalisoimiseksi

�suntojen
tiedot muuttuvat
�ähköisiksi

Uusi vuosi tuo usein tullessaan uusia alkuja. Maanmittauslaitoksen toiminnassa ehkä merkittävin
vuodenvaihteen uusi alku oli huoneistotietojärjestelmää koskevan lain voimaantulo. Sipilän hallituksen
digitalisaatiohankkeena keväällä 2016 käynnistetty
ASREK-hanke saavutti merkittävän merkkipaalun
vuoden 2018 lopulla, kun viiden eri ministeriön kanssa yhteistyössä valmisteltu lakipaketti hyväksyttiin
eduskunnassa. Toteutushankkeessa yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin
asunto-osakkeiden omistusten ja panttausten rekisteri,
menettelyt uusien asunto-osakeyhtiöiden sähköiseen
perustamiseen, uudet toimintamallit osakeomistuksen
panttaamiselle sekä toimintatavat vanhojen osakekirjojen muuttamiseksi sähköisiksi omistajamerkinnöiksi.
Kaikki tämä tehtiin vajaassa kolmessa vuodessa siten,
että järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto voitiin
aloittaa kaupparekisteriin tehtävällä uusien asuntoosakeyhtiöiden sähköisellä perustamisilmoituksella
vuoden 2019 alussa. Vaikka tehtävää on vielä paljon,
ennen kuin kaikki tarpeelliset palvelut on toteutettu,
on saavutus jo tässä vaiheessakin tarkasteltuna huima,
ja siitä voi hyvällä syyllä olla ylpeä.
Huoneistotietojärjestelmä on edellytys ja ensimmäinen askel koko asunto-osakekaupan ja vakuushallinnan toimintatapojen digitalisoimiseksi. Osakekirjojen siirtelystä päästään eroon ja osaketta voidaan
käyttää lainan vakuutena aiempaa huomattavasti
joustavammin. Ensimmäisinä näihin muutoksiin joutuvatkin tutustumaan pankit, asunto-osakeyhtiöt ja
isännöitsijät. Ja kun huoneistotietojärjestelmään kirjatuilla huoneistoilla käydään kauppaa, muuttuu myös
kiinteistönvälittäjien tehtäväkenttä. Asukasta siirtyminen huoneistotietojärjestelmään koskettaa siinä
vaiheessa, kun asunnon myynti tai hankinta tulee ajan-

asumisen teemanumero

AJANKOHTAISTA
UUDEN AJAN DIGIKAAVOITUS TULEE –
ASUKKAIDEN MAHDOLLISUUDET OSALLISTUA
LISÄÄNTYVÄT

Oikeassa maailmassa ei ole kuntarajoja.
Siksi kaavat digitalisoidaan valtakunnallisen mallin mukaan.
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PAINETUISTA OSAKEKIRJOISTA SÄHKÖISEEN
HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN
Taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirto alkaa 1.5.2019.

ON NYKYAIKAINEN KEINO
12 HALKOMINEN
PURKAA TILAN YHTEISOMISTUS

Halkomisessa yksikin tilan omistaja saa oman osuutensa tilasta
erilleen ja itselleen omaksi tilaksi.

14 NOPEUS ON VALTTIA KAUPANTEOSSA
Sähköisen kaupankäynnin etuja on matkustamisen
ja henkilötietoja sisältävän kirjepostin väheneminen.

16 LYHYESTI
18 FAKTA OM LANDET

Aktielägenhetsuppgifter överförs till bostadsdatasystem
Digital planläggning ökar invånarnas möjligheter att delta
Klyvning är en modern metod för att upplösa samägandet av en lägenhet
Utbildning i lantmäteriteknik fortsätter igen i Novia

kohtaiseksi. Turhaa vaivaa on pyritty välttämään, ja
siksi osakekirjojen korvaaminen rekisteriin tehtävällä
omistusmerkinnällä tehdään useimmiten silloin, kun
osakekirjaa jouduttaisiin muutoinkin käsittelemään.
Maanmittauslaitokselle huoneistotietojärjestelmä
tuo lähes kiinteistöjen kirjaamista vastaavan tehtäväkokonaisuuden. Uusiksi asiakkaiksemme tulee yli
100 000 taloyhtiötä ja noin 1,5 miljoonaa osakkeenomistajaa. Lain siirtymäsäädökset on kuitenkin laadittu siten, että ne mahdollistavat rekisterin vaiheittaisen
käyttöönoton. Tämä antaa aikaa niin rekisterin pitäjälle, kuin myös taloyhtiöille ja osakkeenomistajille
siirtyä hallitusti ja kohtuutonta haittaa aiheuttamatta
uuden järjestelmän piiriin.
Huoneistotietojärjestelmän kehittäminen jatkuu
edelleen rekisterin palvelujen ja tietosisältöjen
laajentamiseksi. Alkuun on päästy, mutta vielä on
mahdotonta arvioida, kuinka laaja-alaiseen muutokseen päädymme. Jo nyt voidaan kuitenkin sanoa, että
käynnissä on vuosikymmeniin merkittävin muutos
asunto-omaisuutta koskevien tietojen ajantasaisuuden,
kattavuuden ja saatavuuden parantamiseksi. ■

Maanmittauslaitoksen asiakaslehti Tietoa Maasta. Julkaisija Maanmittauslaitos. Päätoimittaja
Pirkko Yliselä toimitus Suvi Staudinger käännökset Maria Soininen ja Jari Tolonen ulkoasu
Pekka Jussila painopaikka PunaMusta, Helsinki 2019. ISSN-L 1457-9367, ISSN 1457-9367
(painettu), ISSN 2242-0002 (verkkojulkaisu). Jakelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset
tietoamaasta@maanmittauslaitos.fi, PL 84, 00521 HELSINKI. Kannessa Susanna Paakkola,
kuva Riku Nikkilä.
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KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja,
huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja
sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

Maanmittauslaitoksen innovaatiojohtaja
Antti Kosonen työskentelee ASREK-hankkeessa
sidosryhmien kanssa.
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AJANKOHTAISTA

ARVO KOKKONEN JATKAA PÄÄJOHTAJANA

Vuoden alusta tuli voimaan uusi yksityistielaki. Se korvasi
vanhan lain vuodelta 1963, johon oli jouduttu vuosien varrella
tekemään lukuisia muutoksia. Uusi laki pyrkii olemaan selkeä,
nykyaikainen ja joustava kokonaisuus.
Yksityistien osakkaan näkökulmasta suurimpia muutoksia
ovat tieosakkaiden toimivallan lisääntyminen, kuntien tielautakuntien lakkauttaminen ja tielautakunnissa hoidettujen
tehtävien siirtyminen muille viranomaisille.

Hallitus on nimittänyt pääjohtaja Arvo Kokkosen jatkokaudelle ajalle 1.9.2019–31.3.2024.
Arvo Kokkonen on toiminut Maanmittauslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Pääjohtaja vastaa Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta.
Jatkokaudelle valittu pääjohtaja kertoo yhteiskunnan odottavan Maanmittauslaitokselta 2020-luvun alussa suurten uudistusten toimeenpanoa.
– Eduskunnan hyväksymän paikkatietopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotusten toteuttaminen, huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ja selvityshenkilö Reijo Karhisen
ehdotus maatalouden kannattavuuden parantamiseksi muun
muassa tilusjärjestelyjen kehittämisohjelmalla, Arvo Kokkonen luettelee.
Uudistusten rinnalla on pidettävä hyvää huolta perustekemisestä.
– Meidän tulee tuottaa perustehtäviimme kuuluvat palvelut,
tuotteet ja tutkimukset tehokkaammin, taloudellisemmin ja
tuottavammin, Kokkonen sanoo.
– Palvelukykyämme pitää arvioida jatkuvasti ja palvelurakenteeseen on tehtävä tarvittavia uudistuksia. On ilo saada
jatkaa tätä työtä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa, Kokkonen korostaa.

TIEOSAKKAILLE LISÄÄ TOIMIVALTAA
Tieosakkaille tuli mahdollisuus päättää aiempaa useammasta asiasta ilman viranomaismenettelyä. Tieosakkaat voivat
muun muassa perustaa tiekunnan omalla päätöksellään, jos
kyseisellä tiellä on ennestään olemassa vähintään yhden kiinteistön virallinen tieoikeus. Myös tiekuntien yhdistäminen,
jakaminen ja lakkauttaminen on mahdollistettu tiekuntien
omalla päätöksellä.
Tiekunta voi laatia uuden lain myötä hallintoaan ja muuta toimintaansa koskevat säännöt. Lisäksi tiekunta voi antaa
suostumuksen muun muassa erilaisten kaapeleiden sijoittamiseen. Tiealueella maanomistajan lupaa ei enää tarvita.
KUNTIEN TIELAUTAKUNNAT LAKKAAVAT
Kuntien tielautakunnat lakkaavat siirtymäkauden jälkeen vuoden 2019 lopussa. Kuluvana vuonna tielautakunnat käsittelevät
vielä vireillä olevat asiat loppuun, mutta uusia asioita tielautakunnat eivät enää käsittele. Tielautakunnan viranomaistehtävät
siirtyvät enimmäkseen Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksiin. ELY-keskuksille ja kuntien rakennusvalvontaviranomaisille on uuden lain myötä siirtynyt myös tehtäviä.
TIENPIDON AVUSTUKSET
Valtion ja kunnan myöntäessä avustuksia tienpitoon on edellytyksenä se, että tiellä on tiekunta. Sen tiedot on oltava ajan
tasalla eri tietojärjestelmissä. Uusi laki velvoittaa tiekunnat
ilmoittamaan yksityistiestä ajankohtaiset tiedot niin yksi-

tyistierekisteriin kuin Digiroadiin. Maanmittauslaitokselle
ilmoituksen ajantasaisista yhteystiedoista ja tiekunnan päätöksistä voi tehdä helposti verkkosivujen kautta. Digiroadin
osalta ilmoitusvelvollisuus koskee tien erilaisten kieltojen ja
rajoitusten osalta myös teitä, joissa ei ole tiekuntaa.
YKSITYISTIETOIMITUKSET
Toimituksissa on tullut ratkaistavaksi uusia asioita, jotka ovat
aiemmin kuuluneet kunnan tielautakunnille. Muutoin uusi laki
ei ole sanottavammin muuttanut nykytilaa.
Tieoikeuden myöntämisen edellytykset säilyivät pääosin
ennallaan. Kun tieoikeuden perustamista käsitellään, on tien
tärkeys ja huomattava haitta edelleen keskeisessä osassa.
Tieyksiköinnin perusperiaatteet ovat pysyneet tässä yhteydessä ennallaan. Uuden lain pohjalta päivitetty käsikirja
Yksityistien tieyksiköinti löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.
UUSI YKSITYISTIELAKI LYHYESTI
• Kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019.
• Tielautakuntien tehtävät siirtyivät pääosin Maanmittauslaitokselle.
• Tiekunnille lisää mahdollisuuksia päättää asioista ilman
viranomaisia.
• Tiekunta voi laatia itselleen säännöt.
• Tiekuntien on huolehdittava, että tiekunnasta on ajantasaiset tiedot tietojärjestelmissä.
• Avustuksiin vaaditaan tiekunta ja sen ajantasaiset tiedot.

TILASTO: KIINTEISTÖKAUPPA LASKI EDELLISVUODESTA

maanmittauslaitos.fi/ilmoita-tiekunnan-tiedot
YKSITYISTIEN TIEYKSIKÖINTI -KÄSIKIRJA
maanmittauslaitos.fi/julkaisusarja
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isännöitsijä. Siirto edellyttää taloyhtiön hallituksen hyväksymisen. Isännöitsijän ja hallituksen puheenjohtajan asiointivaltuudet tarkastetaan kaupparekisteristä. Siksi on ensiarvoisen
tärkeää, että kaupparekisterin tiedot ovat ajan tasalla.
Monella taloyhtiöllä tai isännöitsijällä on käytössään isännöintijärjestelmä, jossa osakeluettelon tietoja ylläpidetään.
Loppuvuodesta 2019 siirto on mahdollista tehdä siten, että
isännöintijärjestelmästä tuodaan pohjatieto siirtoa varten.
Loppuvuodesta 2019 toteutetaan myös tiedonsiirtomahdollisuus huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmiin.
osakehuoneistorekisteri.fi

KUVA: ANTERO AALTONEN

TALOYHTIÖT ALOITTAVAT OSAKELUETTELOIDEN SIIRROT
HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN
Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, jonne taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa 1.5.2019 alkaen. Hätäillä ei kuitenkaan kannata.
Ennen 1.1.2019 perustettujen taloyhtiöiden siirtäminen
huoneistotietojärjestelmään tehdään kahdessa vaiheessa:
ensimmäisenä järjestelmään on saatava taloyhtiöt ja niiden
osakehuoneistot, ja sen jälkeen huoneistoille voidaan tehdä
sähköisiä omistuksen, panttauksen ja rajoituksen rekisteröintejä.
Taloyhtiön osakeluettelon siirron voi tehdä Maanmittauslaitoksen palvelussa, joka tulee osakehuoneistorekisteri.fisivustolle.
Siirron voi tehdä taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

MIKÄ MUUTTUU UUDEN YKSITYISTIELAIN MYÖTÄ?

Vuonna 2018 tehtiin 62 200 kiinteistökauppaa, prosentin
vähemmän kuin vuonna 2017, jolloin tapahtui selvä käänne
ylöspäin koko tämän vuosikymmenen jatkuneen laskun jälkeen. Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä
kiinteistöjen kauppahintatilastosta, joka on nykyisin kaikille
avoin verkkopalvelu. Tiedot päivitetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä verkkopalveluun kuukausittain.
Suomen kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa,
jossa viime vuoden kiinteistökauppojen mediaanihinta oli
470 000 euroa. Helsingissä omakotitalo maksoi viime vuonna keskimäärin 374 000 €, Vantaalla 345 000 €, Tampereella
279 000 €, Turussa 232 000 €, Oulussa 188 000 ja Kuopiossa
191 000 €.
− Rantamökkien mediaanihinta on laskenut tällä vuosikymmenellä 110 000 eurosta 90 000 euroon kaavoitetuilla alueilla,
kertoo kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vastaava rekisteripäällikkö Taisto Toppinen Maanmittauslaitoksesta.
Kalleinta oli Uudellamaalla, jossa kaava-alueilla sijaitsevat
rantamökit maksoivat tänä vuonna keskimäärin 187 000 euroa.
Tässä on nousua 8 prosenttia viime vuoteen. Mökkikauppojen
määrä on kasvanut parissa vuodessa noin 3 000 kaupan tasolta
noin 3 500 kauppaan vuosittain koko Suomen alueella.
khr.maanmittauslaitos.fi
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ASUMINEN DIGITALISOITUU

UUDEN AJAN DIGIKAAVOITUS TULEE
– ASUKKAIDEN MAHDOLLISUUDET
OSALLISTUA LISÄÄNTYVÄT
Kun suomalainen valitsee uutta kotia, hän pohtii pääseekö pihalta metsään,
rakennetaanko lähelle uusi päiväkoti, ja miten alueelta pääsee liikkumaan.
Näitä päätöksiä tehdään kuntien kaavoitustyössä.

KAAVAT DIGITALISOIDAAN
VALTAKUNNALLISEN
MALLIN MUKAAN.

TEKSTI:
ANNIINA LUNDVALL

vähentyä. Tämä vähentää kaavoituspäätöksiin liittyvän mielipahan lisäksi myös valituksiin liittyviä käsittelykustannuksia ja ripeyttää ympäristön rakentamista.

KUVA:
MAANMITTAUSLAITOS

P

aikkatietoalusta-hankkeen Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa tehdään kaavoituksen digiloikkaa. Tavoitteena on, että kaavoitus kaikkiaan koko
Suomessa muuttuu digitaaliseksi. Käytännössä muutos
tavoittelee sitä, että nykyisestä piirretystä kaavasta
luovutaan ja tieto muuttuu paikkatieto-ohjelmistoissa
käsiteltäväksi ja yhtenäiseksi dataksi. Maankäyttöpäätökset-osahankkeen vetäjänä ympäristöministeriössä
toimiva projektipäällikkö Satu Taskinen lupaa muutoksen näkyvän myös kuntien asukkaille.
– Jos kaavatieto on koneluettavaa, sen avulla pystytään muodostamaan vaivattomasti useita eri suunnitteluvaihtoehtoja ja laskea näille erilaisia vaikutuksia,
vaikkapa eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljen. Sovellusten
avulla niistä voidaan luoda malleja, joita maallikonkin
on helppo tutkia ja kertoa mielipiteensä, Taskinen
kertoo. Parhaimmillaan asukas voi esimerkiksi oman
kännykän kautta pyöritellä 3D-teknologiaa hyödyntävään sovellukseen rakennettuja suunnitelmia ja jättää
mielipiteensä suoraan sen kautta.

OSALLISTUMISEN KYNNYS MATALALLE

Satu Taskinen ja Topi Tjukanov muistuttavat, ettei
digikaavoitus ole itseisarvo. Digitalisaatio mahdollistaa
kaavoituksen vaikutuksien tehokkaan arvioimisen ja
sidosryhmien osallistumisen.
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läpinäkyvä. Kun lähtötiedoista alkaen on selkeää,
miten päätöksiin on päästy, on kuntalaisten helpompi ymmärtää päätökset, Satu Taskinen selvittää. Kun
prosessi on kaikille selvä, voivat myös kaavavalitukset
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Laki määrää, että kansalaisilla on oikeus osallistua ja
ottaa kantaa kaavoitustyöhön. Asukkaille järjestetään
erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja suunnitelmista saa usein melko hyvin tietoa verkosta. Vaatii
kuitenkin aktiivisuutta ottaa asioista selvää ja arvioida
kaavoituksen vaikutuksia omaan arkeen.
– Osallistumisen pitäisi olla vaivatonta. Kaavojen
digitalisointi tähtää osaltaan siihen, että jatkossa asukkaiden on vaivattomampaa osallistua kaavoitusprosessiin. Päätöksentekoprosessi on tulevaisuudessa täysin

DIGITALISAATIO AUTTAA
KUNTAYHTEISTYÖTÄ
Jokainen kunta tuottaa nykyään kaavatietoa eri järjestelmillä ja jopa niin, että tieto on saatavilla vain
paperilla. Kaavatietoa ei voi välttämättä yhdistää
kovin notkeasti tietojärjestelmien välillä. Se hidastaa
ja vaikeuttaa kunnan sisäistä yhteistyötä ja myös
yhdessä kehittämistä kuntien välillä.
– Nykyisin tiedon tulkinta on monimutkaista
ammattilaistyötä. Maankäyttöpäätökset ovat hajallaan ja vaikka katsoisit yhtä asemakaavaa alueeltasi,
et voi suoraan olla täysin varma, mitkä osat siitä ovat
voimassa ja onko esimerkiksi johonkin myönnetty
poikkeuslupia, jotka eivät kaavasta näy, kuvailee
Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa työskentelevä
asiantuntija Topi Tjukanov. Kuntien yhteistekemisen vaikeus näkyy asukkaille harmittavina kömmähdyksinä.
– Oikeassa maailmassa ei ole kuntarajoja. Maankäytön suunnittelun tulisi voida jatkua saumattomasti
myös kunnan rajan toiselle puolelle, jotta taataan
turvallisen ja kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen
kehitys, Satu Taskinen jatkaa. Kun kaavat digitalisoidaan valtakunnallisen mallin mukaan ja tehdään
paikkatieto-ohjelmistojen kanssa yhteensopiviksi,
ammattilaisten on helpompi tehdä yhteistyötä.

KOHTI AVOIMUUDEN KULTTUURIA
Kaavoituspäätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia
ihmisten elinympäristöön. Kaavoitus on prosessi,
jossa toisinaan ristiriitaisten tavoitteiden pohjalta
luodaan toimiva kokonaisuus. Kaikilla on yhteinen

tahtotila siitä, että kaavoitus onnistuu ja tuottaa
asuin- ja elinympäristön, jossa asukkaat viihtyvät.
Digikaavoitus luo pohjan sille, että asukkaita kuullaan ja heille tarjotaan tietoa nykyistä havainnollisemmin, mutta muutosta tarvitaan myös suunnittelijoiden asenteissa.
– Kun tieto on digitalisoitu ja se on läpinäkyvästi ja avoimesti saatavilla, suunnittelukulttuurikin
muuttuu entistä vuorovaikutteisemmaksi. Kaikkien
toimijoiden osallistumismahdollisuudet lisääntyvät,
erityisasiantuntija, pitkään itsekin kaavoittajana toiminut Pilvi Nummi pohtii. Asukkaiden aktiivisuus
vaikuttaa koko päätöksentekoketjuun. Kertomalla
toiveistaan ja tarpeistaan sekä ehdottamalla parannuksia, pystyy vaikuttamaan oman asuinalueen viihtyisyyteen ja toimivuuteen – tulevaisuudessa vielä
helpommin.
– Digikaavoitus ei ole merkityksellistä sinänsä
vaan oleellista on se, että digitalisaatio mahdollistaa
kaavoituksen vaikutuksien tehokkaamman arvioimisen ja sidosryhmien osallistamisen. Näin luodaan
parempia, reilusti ja avoimesti kehitettyjä asuinympäristöjä ja sitä kautta hyvinvointia kuntalaisille,
Satu Taskinen summaa. ■

MITÄ SEURAAVAKSI?
• Maankäyttöpäätökset-osahanke päättyy vuoden
2019 lopussa. Tuloksiin voit tutustua jo nyt
maankaytto.paikkatietoalusta.fi
• Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
sanelee aikanaan digitalisaation vauhdin ja
suunnan kunnissa. Tutustu lain etenemiseen
mrluudistus.fi
• Missä tilassa oman seutusi kaavojen digitalisointi
on? Tutustu kaavojen digitoinnin selvitykseen
bit.ly/2BoOis6
• Oman kunnan digitaalisia osallistumismahdollisuuksia kannattaa kysyä suoraan kunnan
kaavoittajilta ja kaupunkisuunnittelijoilta.
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UUTTA RAKENTAMASSA

PAINETUISTA
OSAKEKIRJOISTA
SÄHKÖISEEN
HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Vuoden 2019 alusta Suomessa otettiin käyttöön sähköinen
huoneistotietojärjestelmä, jonne kootaan jatkossa tiedot
osakehuoneistojen omistuksista ja panttauksista.

TEKSTI:
SUVI TAKALA
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KUVAT:
RIKU NIKKILÄ

panttauksista ovat huoneistotietojärjestelmässä. Yhtiön osakeluettelon saa huoneistotietojärjestelmästä.
Kun uuden yhtiön osakehuoneisto vaihtaa omistajaa tai pantataan, muutokset rekisteröidään huoneistotietojärjestelmään uuden omistajan tai pantinhaltijan
hakemuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriön
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola kertoo,
että henkilö- ja omistustiedoista pidetään
huoneistotietojärjestelmässä hyvää huolta.

sakehuoneistolla tarkoitetaan esimerkiksi kerrostaloasuntoa tai autotallia. Osakehuoneistojen omistus ja vaihto on aiemmin perustunut paperisiin osakekirjoihin, joita säilytetään yleensä pankissa, tallelokerossa tai kotona. Tästä eteenpäin asiaan on tulossa muutos,
kun tietoja aletaan vähitellen siirtää sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Siirron jälkeen
osakehuoneiston omistusoikeuden osoittaa merkintä rekisterissä, ja myös riski paperisen
osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä poistuu.
Huoneistotietojärjestelmä helpottaa kymmenientuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistövälityksessä, rahoituslaitoksissa sekä julkishallinnossa. Kansalaisen tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, kun tiedot löytyvät viranomaisen ylläpitämästä
rekisteristä.

UUDET TALOYHTIÖT ENSIMMÄISENÄ HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN
Ensimmäisenä, tämän vuoden alusta, huoneistotietojärjestelmään siirtyvät uudet, 1.1.2019
jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt sekä keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Ne perustetaan
Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa, josta tiedot yhtiöstä, osakehuoneistoista ja
niiden omistajista siirtyvät suoraan huoneistotietojärjestelmään.
Uusi yhtiö on perustamisesta lähtien huoneistotietojärjestelmässä. Yhtiön osakehuoneistoille ei paineta osakekirjoja, vaan tiedot yhtiön osakehuoneistoista, niiden omistajista ja
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rekisteriin tallennetaan. Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola kertoo,
että huoneistotietojärjestelmään tallennetaan osakkeenomistusta ja panttausta koskevia tietoja.
– Suomen kansalaisesta tallennetaan henkilön
nimi ja henkilötunnus. Rekisteriin
VASTA TALOYHTIÖN SIIRRETTYÄ
TALOYHTIÖT
tallennetaan
henTOIMIVAT ENSIN
OSAKELUETTELON JÄRJESTELMÄÄN kilön omistamat
Ennen vuotta 2019
osakeryhmät, omisVOI HUONEISTOLLE HAKEA
tusosuus ja tiedot
perustettujen taloOMISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.
yhtiöiden tietojen
mahdollisesta osakkeen panttauksesta.
siirto huoneistotietojärjestelmään alkaa vaiheittain. Tärkeintä huoneisLisäksi rekisteriin voidaan merkitä tieto eräistä
totietojärjestelmään siirtymisessä on hahmottaa
rajoituksista, kuten lesken hallintaoikeudesta. Henkilön kannattaa myös ilmoittaa taloyhtiötä varten
siirron kaksivaiheisuus: taloyhtiön on siirrettävä
tallennettavaksi sähköpostiosoitteensa tai muu
koko yhtiön osakeluettelo järjestelmään ensin. Vasta
sellainen yhteystieto, jota toivoo käytettäväksi yhtämän jälkeen yhtiön huoneistoille voidaan hakea
tiökokouskutsun toimittamiseen, Paakkola sanoo.
omistuksen ja panttauksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta.
HENKILÖTUNNUKSIA EI MERKITÄ
Taloyhtiöiden osakeluettelon siirto alkaa 1.5.2019.
TULOSTEISIIN
Taloyhtiö ilmoittaa osakkaille, kun yhtiön osakeluettelo on siirretty. Yhtiöiden tulee tehdä siirto vuoden
Vaikka huoneistotietojärjestelmän tiedot ovat pääosin julkisia, julkisuus ei ole sama asia kuin tietojen
2022 loppuun mennessä.
rajaton saatavuus. Paakkolan mukaan julkisten tieto10 VUOTTA AIKAA REKISTERÖIDÄ OMISTUS
jen saatavuutta ei saa kuitenkaan perusteettomasti
Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon, osakkeenrajoittaa. Osakkeiden omistus- ja panttaustiedot tai
omistaja voi hakea oman omistuksensa rekisteröintiä
muut huoneistotietojärjestelmän henkilötiedot eivät
Maanmittauslaitokselta. Kiirehtiä ei kuitenkaan
tule kaikkien saataville internettiin tai viranomaisen
tarvitse, sillä osakeluettelon siirron jälkeen osakasiointipalveluun. Sähköisestä asiointipalvelusta
keenomistajalla on 10 vuotta aikaa rekisteröidä
näkee vain omat omistukset ja tulevaisuudessa oman
omistuksensa. Omistuksen rekisteröinti kannattaa
taloyhtiön osakeluettelon.
silti tehdä mahdollisimman pian, jolloin ei tarvitse
– Osakkeiden omistuksesta saa tietoa erityisesti
huolehtia osakekirjan säilyttämisestä ja omistukset
tutustumalla osakeluetteloon Maanmittauslaitoksen
näkyvät ajantasaisena huoneistotietojärjestelmässä.
palvelupisteessä tai tilaamalla osakeluettelosta tai
Omistuksen rekisteröinti maksaa 58 €, mutta tämän
osakehuoneistosta tulosteen Maanmittauslaitoksesta,
jälkeen ylläpitokuluja ei ole.
Paakkola kertoo.
Omistuksen rekisteröinti on pakollista silloin,
Tulosteet sisältävät henkilörekisteritietoja, joten
kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran
niiden luovuttaminen vaatii hyväksytyn käyttötarkoituksen. Henkilötunnuksen luovuttaminen edellyttää
omistajaa. Tällöin uusi omistaja hakee rekisteröintiä.
erityisesti lakiin perustuvaa käyttötarkoitusta. Tämän
PAPERINEN OSAKEKIRJA TOIMITETAAN
takia tulosteille ei yleensä merkitä henkilötunnusta.

MAANMITTAUSLAITOKSEEN

Omistuksen rekisteröinnin yhteydessä paperinen
osakekirja mitätöidään. Kun omistus on siirretty järjestelmään, Maanmittauslaitos hävittää mitätöidyn
osakekirjan turvallisesti.
Jos kuitenkin haluat mitätöidyn osakekirjasi itsellesi takaisin, onnistuu sekin: mitätöity osakekirja voidaan
palauttaa osakkeenomistajalle 10 euron lisähintaan.

TIETOJEN JULKISUUS PUHUTUTTAA
Osakkeenomistajaa kiinnostaa huoneistotietojärjestelmän käyttöönotossa ainakin se, mitä tietoja hänestä

TURVAKIELTO HUOMIOITU
Turvakiellossa olevan henkilön tietojen käsittelyä ja
luovuttamista suojataan vielä tarkemmin.
– Turvakiellon kohteena olevan henkilön henkilötietoja ei merkitä osakeluetteloon eikä salassa pidettäviä yhteystietoja anneta tietopalvelusta missään
muodossa, jollei tietojen pyytäjällä ole lain mukaan
oikeus saada myös näitä tietoja, Paakkola kertoo.
Tietopalvelussa huolehditaan siitä, että esimerkiksi turvakiellon tarkoitus toteutuu, eikä tällaisia
tietoja päädy vääriin käsiin. ■
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TOIMITUKSET TUTUKSI

HALKOMINEN ON NYKYAIKAINEN
KEINO PURKAA TILAN
YHTEISOMISTUS
Halkomistoimituksessa henkilön
omistusosuus yhteisomistuksessa
olevaan kiinteistöön muunnetaan
kiinteäksi omaisuudeksi.
TEKSTI:
SARI PUTKONEN

– Varsinkin jos yhteisomistuksessa on useita tiloja ja
monenlaista omaisuutta, kuten rantaa, metsää ja rakennuksia, Tuppurainen kuvailee.

ALKUKOKOUKSESSA
KUUNNELLAAN ASIAKKAIDEN
TOIVEET. VOIMME NOUDATTAA
NIITÄ HYVIN PITKÄLLE.
– Halkominen voi olla nopea ja edullinenkin keino
erityisesti silloin, jos samalla tulee muodostettavaksi
useita uusia kiinteistöjä.
Kolmen vuosikymmenen ja lähes 200 halkomistoimituksen kokemuksella toimitusinsinööri (DI) Juha
Kemppainen Maanmittauslaitoksesta luonnehtii
halkomista nykyaikaiseksi toimitukseksi, jossa otetaan
asiakasnäkökulma huomioon.
– Alkukokouksessa kuunnellaan asiakkaiden toiveet.
Voimme noudattaa niitä hyvin pitkälle.

OMISTUSTEN ARVO SELVITETÄÄN

S

uomessa on kymmeniätuhansia tiloja yhteisomistuksessa, ja yhteisomistusten osuus maanomistuksessa on pitkään ollut kasvussa. Yhteisomistajaksi tullaan usein perinnönjaon yhteydessä.
Peritty tila tai tilat jaetaan omistusosuuksiin, mutta
tilan alueita ei konkreettisesti jaeta perijöiden kesken.
Yhteisomistajuus on yksi tapa omistaa tila, mutta
jos tilan yhteisomistajuuden haluaa purkaa, se onnistuu myös. Usein purun taustalla on omistajan halu
saada itselleen oma alue, jota voi hoitaa tai käyttää
haluamallaan tavalla ja jonka voi halutessaan myydä.

KUVA: © ISTOCKPHOTO

HALKOMALLA OMA TILA
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Yhteisomistajuuden voi purkaa tilan omistajien kesken
laadittavalla jakosopimuksella, jonka solmimisessa
on noudatettava tiettyjä muotomääräyksiä. Toinen
vaihtoehto omistajuuden purkamiselle on halkominen,
maanmittaustoimitus, jonka suorittaa Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri.
Halkomisessa yksikin tilan omistaja saa oman
osuutensa tilasta erilleen ja itselleen omaksi tilaksi.
– Jos omistajat eivät pääse keskenään sopuun, halkominen on ainut mahdollisuus omistuksen jakamiseen,
kertoo johtava asiantuntija Kari Tuppurainen Maanmittauslaitoksesta.
Myös sopuisissa tilanteissa halkominen on varteenotettava keino yhteisomistajuuden purkamiseen.
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Halkomisessa toimitusinsinööri jakaa tilan tai useita
tiloja niin, että kukin osaomistaja saa itselleen sen osan
tilasta tai tiloista, joka hänelle lainhuudon mukaan
kuuluu. Tämä vaatii tilan eri osien arvon selvittämistä.
– Maallikon voi olla vaikea arvioida erilaisten omistusten arvoa, mutta toimitusinsinööreillä on tähän
ammattitaito ja välineet, Tuppurainen toteaa.
Viranomaisen suorittama halkominen tuo myös
turvaa, koska vastuu jaon oikeellisuudesta on toimitusinsinöörillä, ei tilan osakkailla.

ETENEE KUIN JUNA
Halkomistoimitus alkaa alkukokouksella, jossa
asianosaisille selostetaan toimituksen kulku. Samalla
toimitusinsinööri kuuntelee eri osapuolten toiveet.
– Tämän jälkeen toimitus etenee kuin juna. Tosin talvella ei voida tehdä maastomittauksia, joten vuodenaika
vaikuttaa etenemisvauhtiin varsinkin täällä Pohjois-Suomessa, toteaa Kuusamossa työskentelevä Kemppainen.
Alkukokouksen jälkeen tilojen rajapyykit mitataan
ja tehdään omaisuuden euromääräinen arviointi. Sitten laaditaan oikeudenmukainen jakosuunnitelma.
Suunnitelma esitellään osapuolille, ehdotusta voi
kommentoida ja siihen voi esittää muutostoiveita. Lopulliseen jakosuunnitelmaan tyytymättömillä osapuolilla on kuukausi aikaa hakea valittamalla muutosta
maaoikeudelta.
Toimituksen loppukokouksessa käsitellään mahdolliset korvaukset ja oikeudet, kuten tieoikeudet.

KUSTANNUKSET JATKUVASSA PIENESSÄ
LASKUSSA
Halkomista on joskus pidetty kalliina toimituksena,
mutta johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitoksesta toteaa, että toimituksen kustannukset ovat jo pitkään olleet laskusuunnassa. Tekniikka on nopeuttanut
työtä. Lisäksi lähivuosina toimitukseen osallistuminen
tulee sähköisen asioinnin laajentuessa helpottumaan.
Kokouksiin voi osallistua videolla ja kommentoinnit
voi halutessaan hoitaa verkossa.
Toistaiseksi halkomisesta laskutetaan toteutuneiden työtuntien mukaan, mutta parhaillaan selvitetään
mahdollisuutta siirtyä kiinteähintaiseen toimitukseen.
– Tavoitteena ei ole hinnan muutos vaan ennustettavuus, Asmundela täsmentää.
Juha Kemppainen huomauttaa, että yhteistyö säästää kustannuksia. Jos jokaisen asian riitauttaa, nostaa
se totta kai kustannuksia.
Kemppainen kertoo, että kustannuksista kysytään
usein siinä vaiheessa, kun halkomistoimitusta ollaan
hakemassa, mutta ei enää sen jälkeen.
– Se voi johtua siitä, että osapuolet näkevät, mitä
kaikkea he tässä saavat. Halkomisessahan tehdään
omaisuuden inventointi ja arvon määrittely, laitetaan
rajapyykit kohdilleen ja avataan tarvittaessa rajat sekä
määritellään tarvittavat oikeudet, kuten kulkuoikeudet.
Lisäksi asiakas saa oman tilan, jota hän voi hoitaa ja
käyttää haluamallaan tavalla.
Entäpä veroseuraamukset? Halkomisessa ei tapahdu kiinteistöomaisuuden luovutusta. Omistuksen
luonne vain muuttuu osuusomistuksesta konkreettiseksi tilusten omistukseksi ja omaisuuden arvo pysyy
ennallaan, joten luovutukseen liittyviä veroseuraamuksia halkomisessa ei synny.
Yhteisomistuksessa olevien tilojen omistajat voivat
selvittää omaa tilannettaan ja halkomistarvetta Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa. ■

HALKOMINEN LYHYESTI

• Vuosittain viedään loppuun noin 200 halkomista.
• Vuonna 2018 halkomisten keskimääräinen kestoaika oli noin 12 kuukautta.
• Halkominen on nykyaikainen ja turvallinen tapa
jakaa tila.
• Yksikin osakas saa osuutensa yhteisomistuksesta
erilleen.
• Halkomisen merkitys korostuu, jos tilaan kuuluu
monia omaisuusosia kuten peltoa, metsää,
rakennuksia, virkistysarvoja, erityisarvoja jne.
• Samalla kertaa voidaan jakaa useita tiloja, vaikka
ne omistettaisiin eri suuruisin osuuksin.
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ASIOI VERKOSSA

Pauliina Heikkilä kannustaa sähköiseen
asiointiin. Henkilötietoja sisältävää
kirjepostia ei tarvitse lähettää ja säästyy
matkustamiselta.

NOPEUS ON VALTTIA KAUPANTEOSSA

Kiinteistökaupan on voinut tehdä sähköisesti jo pitkään. Huoneistotietojärjestelmä
helpottaa tulevaisuudessa myös osakehuoneistojen vaihdantaa.
TEKSTI:
KATRI ISOTALO

S

KUVA:
MAANMITTAUSLAITOS

ähköinen asiointi vähentää matkustustarvetta, lisää turvallisuutta ja nopeuttaa asioiden
etenemistä.
Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu sekä
yksityishenkilöille että alan ammattilaisille kuten
kiinteistönvälittäjille ja pankeille. Palvelun avulla
voi laatia ja allekirjoittaa kiinteistön luovutusta koskevan sopimuksen tai esisopimuksen ja hoitaa kiinnitysasioita. Ammattikäyttöön tarkoitetun palvelun
kautta voi laatia myös maanvuokrasopimuksia sekä
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purkaa ja kuolettaa kiinnityshakemuksia.
Sähköisen kiinteistövaihdannan etuja on luonnollisesti se, ettei ulkomailla tai toisella puolella Suomea
asuvan osapuolen tarvitse matkustaa kaupantekoa
varten paikan päälle. Esimerkiksi jotkut kunnat ovat
aktiivisia tarjoamaan kiinteistövaihdannan palvelua
kaupantekopaikaksi.

REAALIAIKAISUUS PIENENTÄÄ RISKEJÄ
Matkustamisen vähentämisen rinnalla sähköisen
kaupankäynnin etuja on mahdollisuus liittää kiinteis-

Vanhat asunto-osakeyhtiöt siirtyvät järjestelmään
tön asiakirjoja kauppakirjaan sähköisesti. Näin säästetään aikaa, eikä henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja
vaiheittain. Siirron jälkeen osakehuoneistoille voidaan tehdä sähköisiä omistus-, panttaus- tai rajoitustarvitse jättää postin kuljetettavaksi. Sähköisenä
merkintöjä samalla tavalla kuin
saa tällä hetkellä kaikki tavanomaisen kiinteistön luovutuksen
tällä hetkellä kiinteistöille.
vaatimat asiakirjat eli lainhuutoJärjestelmä saadaan tarkistaKAUPANKÄYNNIN
todistuksen, kiinteistörekisteriotmaan
esimerkiksi reaaliaikaisesti,
SUORITUSTEN
teen ja rasitustodistuksen. Myös
että myyjällä on oikeus myydä
SAMANAIKAISUUS
karttaote voidaan jakaa kaikille
asunto eikä sitä ole ulosmitattu.
osapuolille sähköisesti. SähköiON RATKAISTAVA.
TALOYHTIÖN TIEDOT
sessä
kiinteistövaihdannassa
SÄHKÖISIKSI?
lainhuutohakemus tulee automaattisesti vireille, kun
Asunto-osakkeen kaupassa tai osakkeen käyttämiseskauppa on tehty, eli toisin kuin paperilla tehdyssä
sä vakuutena ei kuitenkaan riitä, että käytettävissä
kaupassa, lainhuutoa ei tarvitse erikseen hakea.
on huoneistoa koskevat tiedot. Tiedot tarvitaan myös
Ennen lainhuudon myöntämistä kaupan tarkistaa
asunto-osakeyhtiön tilasta.
vielä Maanmittauslaitoksen kirjaamishenkilöstö.
– Tällä hetkellä tiedot esimerkiksi tehdyistä re– Seuraava kehityskohde on lainhuudon automaattiratkaisu, kertoo tietopalveluasiantuntija Pauliina
monteista ja taloyhtiön ja huoneiston lainamääristä
Heikkilä Maanmittauslaitoksesta. Automaattiratkaisu
saa vain isännöitsijäntodistuksesta, jonka tilaamisprosessi ei ole tätä päivää. Vakuuskannan hyvä arvon
on mahdollinen, kun esimerkiksi purkavien ja lykkäävien ehtojen täyttyminen, puolison suostumuksen
seuranta edellyttäisi, että myös huoneistokohtaiset
tarpeellisuus tai kunnan etuosto-oikeus pystytään
peruskorjaus- ja yhtiölainatiedot olisi saatavissa
tarkastamaan koneellisesti. Kiinnitysten vahvistamiset
kohtuullisella hinnalla digitaalisesta rekisteristä,
ja sähköisten panttikirjojen siirrot ratkaistaan jo nyt
muistuttaa Juha Pohjola. Samaa mieltä on lakimies
Kati Piilo OP Ryhmästä:
automaattisesti silloin, kun edellytykset täyttyvät.
– Tietosisällön karttuessa ja sääntelyn mahdolli– Kun omistusten ja panttausmerkintöjen rekisteröimisestä tulee reaaliaikaista ja erilaiset välitila-ajat
sesti kehittyessä myös asunto-omaisuuden arvioiminen digitaalisten tietojen perusteella helpottuu.
lyhenevät tai jopa poistuvat, kaikkien osapuolien
riskit vähenevät, toteaa johtaja Juha Pohjola Danske
RAJAPINNAT RATKAISEVAT
Bankista.
Digitaalisten kaupankäyntijärjestelmien täysi hyöty
– Kiinnitysten hakemisessa pääasiallinen toimintamallimme on jo nyt, että pankki täyttää asiakkaalle
saadaan siinä vaiheessa, kun kaupan kohteena on
valmiiksi kiinnityshakemuksen, jonka asiakas käy
digitaalisessa muodossa olevat asunto-osakeyhtiön
hyväksymässä Kiinteistöasiat.fi-palvelussa. Näin
osakkeet ja tarvittavat liitetiedot. Hämmennystä aiheuttaa tällä hetkellä esimerkiksi se, että kaikki talopanttikirja saadaan vahvistettua yleensä samana päivänä, Pohjola jatkaa.
yhtiöt eivät ilmoita hallituksen jäsenten muutoksista
Maanmittauslaitokselle toimintojen digitalisoiPatentti- ja rekisterihallitukseen.
minen tarkoittaa sitä, että kun selkeät ja ongelmattoKati Piilo tuo esiin, että sähköisten järjestelmien
mat tapaukset hoituvat automaattisilla tarkistuksilla,
kehittämisessä on ratkaistava myös kaupankäynnin
resurssit voidaan kohdentaa monimutkaisempien
suoritusten samanaikaisuus.
saantojen selvittämiseen.
– Kun kauppahinta maksetaan, on oltava varmaa,
että omistus saadaan kirjattua uuden omistajan nimiin.
OSAKEHUONEISTOT REKISTERIIN JÄRJESTY!
Kiinteistövaihdannan palvelussa ei ole kauppaAsuntokauppaan ja osakehuoneistojen rekisteröintiin
hinnan maksamiseen liittyviä toimia, jolloin edellä
liittyvä lakiuudistus viime vuoden lopussa on luonut
mainittu samanaikaisuus on vähintäänkin haasteellista. Tämä on yksi syy, miksi asiakkaamme eivät ole
odotuksia mahdollisuudelle tehdä myös osakehuoneiston kauppoja sähköisesti.
sitä kovin paljon käyttäneet.
Kuluvan vuoden alusta uudet asunto-osakeyhtiöt
Sekä Danske Bank että OP Ryhmä ovat mukana
ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt on perustettu
kehittämässä muiden kaupallisten toimijoiden
sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvekanssa digitaalista asunto-osakkeiden kaupankäyntilussa. Sieltä yhtiön, osakehuoneiston ja omistajien
järjestelmää, jossa tiedot olisivat hajautettuna eri
tiedot siirtyvät suoraan Maanmittauslaitoksen vastietokannoissa ja yhteydet eri osapuoliin kuten kiintuulla olevaan huoneistotietojärjestelmään. Uusien
teistönvälittäjiin, pankkeihin, Maanmittauslaitokseen ja verottajaan rakennettaisiin rajapinnoilla. ■
asunto-osakkeiden osakekirjoja ei siis enää paineta.
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LYHYESTI

Tiesitkö, että voit hakea Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa
lainhuutoa, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut kiinteistön tai määräalan luovutuksen – esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon?
Lainhuudossa kiinteistön omistusoikeus rekisteröidään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta, kiinteistö voidaan kiinnittää ja sitä voidaan käyttää
velan vakuutena. Muista hakea lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta.
Lainhuutohakemuksen voi tehdä asiointipalvelussa noin viikon kuluttua kauppakirjan allekirjoituksesta sen jälkeen kun kaupanvahvistajan lähettämä ilmoitus luovutuksesta on tallennettu rekisteriimme.
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TIETO TARJOLLE HELPOMMIN

TEKOÄLYTUTKIMUS MERITURVALLISUUDESTA

Maanmittauslaitos.fi:n asiantunteville käyttäjille suunnattuja verkkosivuja kehitetään kuluvana keväänä. Kehittämisen
pohjana käytetään asiakkailta ja sidosryhmiltä kerättyä
palautetta.
Tavoitteenamme on vastata jatkossa paremmin muun
muassa kuntien, kiinteistöalan yritysten sekä Maanmittauslaitoksen avoimen datan pohjalle omia palvelujaan rakentavien yritysten tarpeisiin. Yksi kehityskohteista on helpottaa
tiedon löytämistä sivuilta, jotta asiakkaamme tunnistaisivat
paremmin, millaisia mahdollisuuksia Maanmittauslaitoksen
tarjoama avoin data ja rajapinnat antavat heidän työlleen.

Itämerellä tutkitaan, miten turvallisuutta merellä
voidaan parantaa hyödyntämällä koneoppimista ja tekoälyä. Tutkimusaineistoa kerätään
Tallink Megastarilla, Helsingin ja Tallinnan
välillä. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ja Aalto-yliopiston tutkijat
yhdessä Fleetrange Oy:n ja Tallinkin
kanssa pyrkivät kehittämään laivojen
autonomisen navigoinnin menetelmiä.
Tavoitteena on erilaisten kohteiden, kuten merimerkkien sekä toisten
alusten automaattinen tunnistus ja tarkemman tilannekuvan muodostaminen
useiden erilaisten sensorien välittämän
aineiston pohjalta.

SUOMIAREENALLA POHDITAAN
MAAILMANPERINTÖÄ

JOS HALUAT TEHDÄ SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN, TOIMI NÄIN
• Kirjaudu asiointipalveluun.
• Valitse omat kiinteistöt.
• Näet listassa kaikki omat kiinteistösi ja määräalasi. Jos kiinteistön tai määräalan kohdalla lukee teksti lainhuudattamaton,
lainhuutoa ei ole vielä haettu.
• Valitse kiinteistö, jolle haluat hakea lainhuudon ja täytä hakemus.
• Muista liitteet. Voit lähettää ne asiointipalvelun kautta samalla
kun teet hakemuksen. Tavallisimmin tarvitaan kauppahinnan
ja varainsiirtoveron maksukuitti, sillä kauppakirjan saamme
suoraan kaupanvahvistajalta. Liitteeksi kelpaa hyvin kännykällä
otettu valokuva, kunhan se on niin hyvälaatuinen, että saamme tekstistä selvän.
Voit hakea lainhuutoa myös muiden saajien puolesta, esimerkiksi
jos olet ostanut kiinteistön yhdessä puolisosi kanssa.
Jos jotain unohtui, sekään ei haittaa. Pyydämme puuttuvat liitteet ja dokumentit, kun käsittelemme hakemuksen.

Maanmittauslaitos ja Suomen maailmanperintökohteet
järjestävät keskustelun maailmanperinnön merkityksestä
SuomiAreenalla Porissa 15.7.2019. Lapset saavat oppia maailmanperintökohteista suunnistamalla Porin torin ympäristössä. Myös Raija alias Minna Kivelä saapuu seikkailemaan
maailmanperintökohteissa MTV-lavalle.
Maailmanperintökohteista Sammallahdenmäki, Suomenlinna, Struven ketju ja Vanha Rauma ovat vahvasti esillä teltalla kolmen päivän ajan.
Maanmittauksesta ja Maanmittauslaitoksen palveluista
tarjotaan tietoa loppuviikosta. Uusinta uutta SuomiAreena-viikolla on Maanmittauslaitoksen ja suunnistusseura
Rastikarhujen järjestämä SuomiAreena-suunnistus Kirjurinluodolla.

maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa

maanmittauslaitos.fi/suomiareena

KANNETTAVA OPTINEN TUTKA TEHOSTAA
KAIVOSTOIMINTAA

LEMPÄÄLÄSSÄ PILOTOIDAAN
OSOITEHAAVIA

Mineraalien automaattinen tunnistaminen paikan päällä kaivoksissa
nopeuttaa ja tehostaa tulevaisuuden kaivostoimintaa. Automaattisessa tunnistuksessa käytetään kannettavaa hyperspektristä optista tutkaa – LiDARia – joka erottaa malmin sivukivestä, koska eri
mineraalit heijastavat valon eri aallonpituuksia eri tavalla. LiDARilla
saadaan kolmiulotteinen pistepilvi, jossa eri materiaalit erottuvat
toisistaan tämän spektritiedon avulla. Kannettava hyperspektrinen
LiDAR on kehitetty juuri päättyneessä Kaivos-projektissa.
LiDARista saatavan kolmiulotteisen pistepilven avulla voidaan
myös parantaa paikkatietoa kaivoksissa ja maanalaisissa kohteissa.
Paikkatieto tehostaa louhintaprosessia ja parantaa turvallisuutta
kaivoksissa. Kaivos-projektissa on kehitetty myös maanalaista paikannusta, sillä satelliittipaikannus ei toimi maanpinnan alla. Tähän
mennessä tarkkuus on ollut noin 10 metrin luokkaa, mikä ei ole riittävää. Yhdistämällä projektissa nyt kehitetyt tekniikat jo olemassa
oleviin menetelmiin voidaan päästä alle metrin tarkkuuteen.
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Aalto-yliopisto ja VTT
toteuttivat Kaivos-projektin yhdessä Business Finlandin rahoittamana.

Lempäälässä käynnistyi 7.3. kuukauden pituinen kokeilu,
jossa kerätään rakennusten sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tietoja. Tietoa kerätään valtakunnallista osoitetietojärjestelmää varten Osoitehaavi-verkkopalvelun avulla.
Sisäänkäynti- ja kulkupistetietoja ei ole tähän mennessä
ollut saatavilla, ja tämä on myös ensimmäinen kerta, kun
osoitteisiin liittyvää tietoa kerätään joukkoistamalla. Sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen avulla voidaan varmistaa
esimerkiksi pelastustoimen nopea pääsy kohteeseen.
Lempäälän kokeilussa testataan Osoitehaavin toimivuutta ja kerätään käyttäjäpalautetta. Tarkoitus on laajentaa tietojen keruu valtakunnalliseksi loppuvuoden aikana.
Työ on osa julkishallinnon paikkatiedot yhdistävää Paikkatietoalusta-hanketta ja sen Osoitteet-osahanketta.
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osoitteet.paikkatietoalusta.fi/lempäälä

KUVA: AS TALLINK GRUPP

NÄIN SE KÄY: LAINHUUTOHAKEMUS
VERKOSSA

@ai_maritime

RAUTATEIDEN RAJAT SELVITETTIIN
5 000 KILOMETRIN MATKALTA
Nelisen vuotta kestäneessä projektissa Maanmittauslaitos ja Väylävirasto selvittivät
ja määräsivät uudelleen rautatiealueiden kiinteistörajat valtion rataverkolla noin
5 000 kilometrin matkalla. Työ tarkoitti käytännössä sitä, että vanhat rajamerkit
kunnostettiin ja mitattiin. Kadonneet rajapyykit rakennettiin uudelleen nykyaikaisilla
rajamerkeillä.
Tarkat tiedot rautatiealueen rajan sijainnista ovat tarpeen monesta syystä.
– Jos esimerkiksi tunnin juna -oikorata päätetään rakentaa, ovat lähtötiedot nyt
luotettavat ja täsmälliset eikä suunnittelutyö radanvarsilla ala täydentävillä mittauksilla, sanoo johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitoksesta.
Rautateiden rajaamisprojektissa tuli vastaan tilanteita, joissa rautatiealue oli levinnyt ja ojat tai huoltotiet olivat huomaamatta menneet naapurin puolelle. Näissä tilanteissa Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) lunasti alueet ja maksoi maanomistajalle
korvauksen menetetystä maakaistaleesta.

SELVITYS: RAJAMERKKIEN SIJAINNIT TARKEMMIKSI
JOUKKOISTAMALLA?
Rajat kiinteistörekisterikartalla ovat suurimmilta osin tarkat. Kuitenkin noin joka neljännen rajamerkin sijainti on likimääräinen, mikä on ongelma erityisesti puunkorjuussa.
Maanmittauslaitos selvittää nyt vaihtoehtoja, miten kiinteistörekisterikartan rajojen tarkkuutta saataisiin parannettua tulevaisuudessa.
Potentiaalisin vaihtoehto on joukkoistettu mittaaminen. Visiossa metsäammattilaiset tai maanomistajat mittaavat rajamerkkien sijainnit ja lähettävät mittaustiedot
Maanmittauslaitokselle. Tarkistuksen jälkeen rekisterikarttaa tarkennetaan.
Jo nykyään metsätoimijat etsivät ja mittaavat kiinteistörajoja tarkkuusmittalaitteilla,
joten heiltä olisi saatavilla tietoja, joilla kiinteistörekisterin tarkkuutta voisi parantaa.
On myös mahdollista, että älypuhelimilla pystyy muutaman vuoden päästä mittaamaan tarkasti. Kehitys mahdollistaisi sen, että maanomistajat voisivat itse tarkistaa
ja mitata kiinteistöjensä rajat.
Kansalaisten älykännykällä tekemiä mittauksia voisi verrata maanomistajien
aikanaan rajapyykeille rakentamiin signaaleihin; älypuhelin vain korvaisi signaalin
rakentamisen.

TAPAHTUMISSA TAVATAAN
OutdoorExpo
Messukeskus, Helsinki
15.–17.3.2019
Maanmittauspäivät
Paasitorni, Helsinki
27.–28.3.2019
Yhteismetsäpäivät
Oulun kaupunginteatteri, Oulu
4.–5.4.2019
Taloyhtiö 2019
Messukeskus, Helsinki
10.4.2019
Maanmittauslaitoksen digipäivä
Scandic Park, Helsinki
6.5.2019
ValtioExpo
Marina Congress Center, Helsinki
7.5.2019
Pohjois-Suomen Erämessut
Ouluhalli, Oulu
17.–19.5.2019

Marja Rantala henkilökiertoon
Tilastokeskuksen kehitysjohtajaksi
Ylijohtaja Marja Rantala siirtyi Maanmittauslaitoksesta Tilastokeskukseen määräaikaiseksi kehitysjohtajaksi loppuvuodeksi.
Koko valtionhallinnon tasolla tavoitteena
on lisätä yhteentoimivuutta, yhteistyötä,
joustavuutta ja yhteistä johtajuutta.
– Samalla kun Marja Rantala saa
uudenlaisen työkokemuksen, hän toimii
Maanmittauslaitoksen lähettiläänä.
Mitä paremmin kumppanien toimintaa
tunnetaan, sitä helpompaa on yhteistyö,
sanoo Maanmittauslaitoksen pääjohtaja
Arvo Kokkonen.

Kaksi lehteä yhdessä paketissa
Hyvät lukijamme! Halusimme tarjota laajan
katsauksen paikkatietojen monipuoliseen
maailmaan lähettämällä Paikkatiedon
erikoislehti Position ja Maanmittauslaitoksen
asiakaslehden samoissa kuorissa. Aikaisempia ja tulevia lehtiä voitte lukea verkossa.
maanmittauslaitos.fi/positio
maanmittauslaitos.fi/tietoa-maasta

TIETOA MAASTA 1/2019

17

FAKTA OM LANDET

AKTIELÄGENHETSUPPGIFTER
ÖVERFÖRS TILL BOSTADSDATASYSTEM
I början av år 2019 infördes ett elektroniskt bostadsdatasystem där uppgifter om
ägande och pantsättning av aktielägenheter registreras i fortsättningen.
De som först överförs till bostadsdatasystemet är nya
bostadsaktiebolag som grundats efter 1.1.2019 och de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen. De grundas i Patent- och
registerstyrelsens företags- och organisationsdatasystem
(YTJ). Ett nytt bolag ingår sedan det grundats i bostadsdatasystemet, och inga aktiebrev trycks för bolagets
aktielägenheter.

HUSBOLAGEN FÖRST
Överföringen av uppgifterna om husbolag som grundats
före år 2019 till bostadsdatasystemet börjar stegvis. Det
viktigaste i övergången till bostadsdatasystemet är att
uppfatta de två stegen i övergången: Husbolagen ska först
överföra bolagets hela aktiebok i systemet. Efter det kan
man hos Lantmäteriverket söka registrering av ägande och
pantsättning av bolagets lägenheter.
Överföringen av husbolagens aktieböcker inleds
1.5.2019. Husbolaget meddelar aktieägarna när bolagets
aktiebok har överförts. Bolagen ska göra överföringen före
slutet av år 2022.
När husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, kan en enskild aktieägare ansöka om registrering
av sin äganderätt hos Lantmäteriverket. Det är dock ingen
brådska, eftersom aktieägaren har 10 år på sig att registrera
ägandet efter överföringen av aktieboken. Registreringen
av ägande blir obligatorisk när aktielägenheten byter ägare
för första gången. Då söker den nya ägaren registrering.

FOTON: RIKU NIKKILÄ

UPPGIFTERNAS OFFENTLIGHET VÄCKER
DISKUSSION
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Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsråd Susanna
Paakkola berättar att uppgifter om ägande och pantsättning av aktier lagras i bostadsdatasystemet.
– De uppgifter om finska medborgare som lagras är
personens namn och personnummer. I registret lagras de
aktiegrupper som personen äger, ägarandel och uppgifter
om eventuell pantsättning av aktier. Dessutom kan man
i registret anteckna uppgifter om vissa begränsningar,
exempelvis en efterlevande makes besittningsrätt. Det lönar
sig för personen att även meddela sin e-postadress eller
annan sådan kontaktadress för att lagras för husbolaget
och till vilken hen önskar få kallelser till bolagsstämma.

SPÄRRMARKERING BEAKTAS
– Även om uppgifterna i bostadsdatasystemet är i huvudsak offentliga, betyder offentlighet inte samma sak som
obegränsad tillgänglighet. Varken uppgifterna om ägande
och pantsättning av aktier eller andra personuppgifter
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i bostadsdatasystemet blir tillgängliga för alla på webben
eller i myndighetens e-tjänst.
– Uppgifter om personer med spärrmarkering antecknas
inte i aktieboken och sekretessbelagda kontaktuppgifter
ges inte ut i någon form i informationstjänsten, om inte
den som begär uppgifterna har rätt enligt lag att få ut även
dessa uppgifter, säger Paakkola.
osakehuoneistorekisteri.fi/sv

Digital planläggning ökar invånarnas möjligheter att delta
När en finländare väljer ett nytt hem funderar hen på om
det kommer att byggas industrianläggningar eller kanske
ett nytt daghem i närheten och hurdan trafiken är till och
från området i dag och i framtiden. Sådana beslut fattas vid
kommunernas planläggningsarbete.
Målet med projektet Maankäyttöpäätökset (Markanvändningsbeslut) som är en del av projektet för en geodataplattform är att all planläggning i Finland görs digitalt.
– Om planuppgifter är tillförlitliga, kan man med hjälp av
dem enkelt skapa olika planeringsalternativ, säger specialist
Satu Taskinen, som leder projektet Maankäyttöpäätökset vid
Miljöministeriet.

LÅG TRÖSKEL FÖR DELTAGANDE
Digitaliseringen av planläggningen siktar på att det ska vara
enklare för invånarna att delta i planläggningsprocessen i
fortsättningen. När det redan från början är klart hur man
nått vissa beslut är det lättare för kommunborna att förstå
besluten. När processen är tydlig för alla kan det leda till

färre överklaganden på planer.
Varje kommun producerar nuförtiden planuppgifter med
olika system. Det fördröjer och försvårar det interna samarbetet i kommunen och även den gemensamma utvecklingen
mellan kommuner.
– I dag är det komplicerat att tolka uppgifter. Markanvändningsbesluten är spridda och även om du tittar på
en detaljplan i ditt område, kan du inte vara helt säker på
vilka delar av den som är gällande och om det för någon del
beviljats undantagstillstånd som inte syns i planen, beskriver
specialist Topi Tjukanov som arbetar i projektet Maankäyttöpäätökset.
– Digital planläggning är inte betydelsefullt i sig, utan det
viktiga är att digitaliseringen gör det möjligt att effektivare
bedöma planläggningens inverkan och få intressentgrupper
att delta. På så sätt skapar vi bättre boendemiljöer, som
utvecklats på ett hederligt och öppet sätt, och på så vis
välfärd för kommunborna, summerar Satu Taskinen.
Projektet Maankäyttöpäätökset avslutas i slutet av år 2019.

Klyvning är en modern metod
för att upplösa samägandet av en lägenhet
I Finland samägs tiotusentals lägenheter, dvs. fastigheter
utanför detaljplanområde. Samägare blir man ofta i samband
med arvskifte. En ärvd lägenhet delas upp i ägarandelar, men
de områden som ingår i lägenheten delas inte upp konkret
mellan arvtagarna.
Man kan upplösa samägandet av en lägenhet genom
ett skiftesavtal som upprättas mellan ägarna av lägenheten.
När man sluter avtalet ska man följa vissa formföreskrifter.
Ett alternativt sätt att dela upp ägandet är klyvning, en
lantmäteriförrättning som verkställs av Lantmäteriverkets
lantmäteriingenjör. Då tvister uppkommer är en klyvning det
enda sättet att dela upp ägandet.
Även då ägarna är eniga är klyvningen ett beaktansvärt
sätt att upplösa samägandet. Klyvning kan särskilt rekommenderas om det i samägandet ingår olika slags egendom,
exempelvis strand, skog och byggnader.
Förrättningsingenjör (DI) Juha Kemppainen från Lantmäteriverket beskriver klyvningen som en modern förrättning
där kundperspektivet beaktas.
– Vid inledningssammanträdet lyssnar jag på kundernas
önskemål. Vi kan följa dem i ganska stor utsträckning.

EN EGEN LÄGENHET AV DEN EGNA
ÄGARANDELEN
Vid en klyvning kan en enskild ägare låta avskilja sin andel av
lägenheten till en egen lägenhet.
Vid klyvningen delar förrättningsingenjören upp lägenheten så att varje delägare får den del av lägenheten som

hen har rätt till enligt lagfart. Detta förutsätter en utredning
av värdet av lägenhetens olika delar. För en vanlig människa
kan det vara svårt att bedöma värdet på olika slags egendom,
men förrättningsingenjören har yrkeskunskaperna och verktygen för detta.
En klyvning utförd av myndigheterna ger trygghet,
eftersom ansvaret för att uppdelningen görs rättvist bärs av
förrättningsingenjören och inte av lägenhetens delägare.
De som är intresserade av att upplösa samägande kan
utreda sin situation och behovet av klyvning hos Lantmäteriverkets kundservice.

UTBILDNING I LANTMÄTERITEKNIK
FORTSÄTTER IGEN I NOVIA
Yrkeshögskolan Novia och Lantmäteriverket har
ingått ett samarbetsavtal vars syfte är att säkra
tillgången på lantmäteriingenjörer som kan ge service på svenska. Tack vare avtalet erbjuder Yrkeshögskolan Novia efter några års uppehåll igen utbildning som leder till examen ingenjör (YH) inom
lantmäteriteknik.
Utbildningen inleds hösten 2019 med 15
nybörjarplatser i Vasa. Ansökan till ingenjör
(YH), lantmäteriteknik pågår 20.3–3.4.2019 via
www.studieinfo.fi.
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PALVELEMME
VERKOSSA
Ivalo

Kemijärvi
Rovaniemi

WWW.MAANMITTAUSLAITOS.FI/ASIOI-VERKOSSA

Tornio

Kuusamo

KARTTAPAIKKA
Oulu

KATSELE MAASTOKARTTOJA, ILMAKUVIA, KIINTEISTÖTUNNUKSIA JA -RAJOJA.
VOIT MYÖS OSTAA KARTTOJA.
WWW.MAANMITTAUSLAITOS.FI/KARTTAPAIKKA

Kajaani
Kokkola

Ylivieska

Iisalmi

PAIKKATIETOIKKUNA

Vaasa

SELAA ERI ORGANISAATIOIDEN TUOTTAMIA KARTTOJA MAASTOSTA,
KIINTEISTÖJAOTUKSESTA, MAAPERÄSTÄ, MAANKÄYTÖSTÄ TAI LIIKENNEVERKOSTA
WWW.MAANMITTAUSLAITOS.FI/PAIKKATIETOIKKUNA

Alajärvi

Seinäjoki

Kuopio
Saarijärvi

Närpiö

Joensuu

Jyväskylä
Savonlinna

Ikaalinen
Pori

KIINTEISTÖTIETOPALVELU

Mikkeli

Tampere

Huittinen
Hämeenlinna

SELAA VALTAKUNNALLISEN KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄN (KTJ) TIETOJA
WWW.MAANMITTAUSLAITOS.FI/KIINTEISTOTIETOPALVELU

Turku Salo
Lohja
Maarianhamina

AVOIMIEN AINEISTOJEN TIEDOSTOPALVELU
LATAA AVOIMIA KARTTA- JA ILMAKUVA-AINEISTOJA
WWW.MAANMITTAUSLAITOS.FI/AVOIMIEN-AINEISTOJEN-TIEDOSTOPALVELU

HUONEISTOT JA KIINTEISTÖT
OSIOSTA LÖYDÄT HUONEISTOIHIN, KIINTEISTÖIHIN JA MAANMITTAUSTOIMITUKSIIN
LIITTYVÄT TIEDOT JA PALVELUT KOOTUSTI
WWW.MAANMITTAUSLAITOS.FI/HUONEISTOT-JA-KIINTEISTOT

Nurmes

Lahti

Lappeenranta
Kouvola

Porvoo
Helsinki

Katso palvelupisteiden aukioloajat
www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot

