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1. Kiinteistötietovaranto ja kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)  
 

 
Kiinteistötietovaranto on perustietovaranto, joka kattaa kiinteistötiedot ja kiinteistöihin kohdistuvat oikeu-
det. Kiinteistötietovarantoon kuuluvia tietoja hallitaan kiinteistötietojärjestelmällä. 

 
Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) mukaan kiinteis-
tötietojärjestelmällä hallittavia tietoja ovat kiinteistörekisterilain (392/1985) mukaiset tiedot ja lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin merkittävät tiedot sekä muita tietoja sen mukaan kuin muualla laissa säädetään. 

 
Lisäksi kiinteistötietovarantoon voidaan katsoa kuuluvan muita kiinteistötietojärjestelmällä käsiteltäviä, tie-
tovarannon ylläpitotehtävien suorittamiseen liittyviä tietoja. 
 

 

Tietovarannon nimi Kiinteistötietovaranto 

Rekisterinpitäjä, vastuullinen 

omistaja 

 

 

Kiinteistörekisterilain mukaisten tietojen rekisterinpitäjiä ovat Maan-
mittauslaitos ja ne kunnat, jotka vastaavat asemakaava-alueillaan re-
kisterinpidosta (75 kuntaa 21.11.2016).  

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittävien tietojen ylläpidosta 
vastaa Maanmittauslaitos.  

Muiden tietojen osalta tuottavia viranomaisia ovat mm. kunnat, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), aluehallinto-
virastot (AVI:t), Suomen metsäkeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto (TUKES), ympäristöministeriö, Säteilyturvakeskus sekä Maaseu-
tuvirasto (MAVI). Lisäksi viranomaisten ilmoitustietoja ylläpitävät 
mm. ulosottoviranomaiset. 

Mitä tietoa tietovaranto sisältää? 

 

 Kiinteistöt* 

 Kiinteistöjen rasitteet, käyttöoikeudet ja -rajoitukset 

 Kiinteistöomistukset 

 Kiinteistöjä koskevat rasitukset 

 Tietoja maankäytön oikeuksista ja rajoituksista 

 Tapahtumatietoja kiinteistötoimituksista, rekisterinpitäjän pää-
töksistä ja kirjaamisasioista 

 
*Kiinteistöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kiinteistöä, muuta 
rekisteriyksikköä ja määräalaa 

 

Millä sovelluksilla tietoa ylläpide-

tään? 

Kiinteistötietovarantoa ylläpidetään kiinteistötietojen tuotantoso-
velluksilla. 

 

Millaisia rajapintapalveluja tieto-

varannon tietojen saamiseksi ny-

kyisin on olemassa? 

Sisältöpalvelut (rajapintapalvelut): 

 Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) 

 Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST) 

 Kiinteistötietojen tulostepalvelu 
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 Karttakuvapalvelu (WMS) ja karttakuvapalvelu (WMTS) 

 Karttatulostepalvelu (REST) 
 

Millä muilla palveluilla tietova-

rannon tietoja voi saada/nähdä?  

 

Asiointisovellukset: 

 Kiinteistötietopalvelu  

 Kiinteistövaihdannan palvelu 

 Karttapaikka 

 Paikkatietoikkuna  

 Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 

 Suomi.fi-kartat  
 
Aineistopalvelusovellukset: 

 Aineistopalvelut 

Lisäksi tietoja voi saada kaupallisten toimijoiden tarjoamista palve-
luista.  
 

Miten tietojen siirtäminen / hyö-

dyntäminen tapahtuu (luvanva-

raisuus, maksullisuus, sopimuk-

set)? 

 

Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ovat pääasiassa luvanvaraisia ja 
muille kuin tietoja ylläpitäville viranomaisille maksullisia. Kiinteistö-
tunnusta ja kiinteistöjaotusta voi käyttää ilman erillistä lupaa ja mak-
sutta. Palvelun käytöstä saatetaan periä maksu. 
 
Yksityiset yritykset voivat saada käyttöluvan perusteltuihin käyttötar-
koituksiin (esimerkiksi pankit ja kiinteistönvälittäjät). 
 

Riippuvuudet muihin toimijoihin 

ja tietovarantoihin 

 

Riippuvuudet muiden toimijoiden tietovarantoihin: 
 
Kiinteistötietovarannon ylläpidossa tarvitaan mm. väestötietojärjes-
telmän henkilö- ja osoitetietoja sekä yritys- ja yhteisötietojärjestel-
män tietoja. 
 
Kiinteistötietovarannon tietoja siirretään säännöllisesti mm. kuntien, 
väestörekisterikeskuksen, verohallinnon, Suomen metsäkeskuksen ja 
luvan saaneiden yritysten (mm. metsäyhtiöt, kiinteistönvälittäjät) 
tietojärjestelmiin. 
 
Riippuvuudet MML:n tietovarantoihin: 
 
Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen ylläpito on tiiviisti yhdis-
tetty kiinteistötietovarannon tietojen ylläpitoprosesseihin. 
 
Maanmittauslaitoksen sähköinen arkisto on integroitu kiinteistötie-
tojärjestelmän ylläpitoprosesseihin ja tietopalveluun. 
 
Toimitustuotannon sovellukset ja maastotietotuotannon sovellukset 
on integroitu 
 

Mitä kehitystoimenpiteitä on me-

neillään tai käynnistymässä 

Meneillään mm. 

 Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamisen ja rekisteröin-
nin mahdollistaminen 
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 Sijaintietoja tarjoavien rajapintapalvelujen uudistaminen 

 Panttikirjojen sähköistäminen  

 Kiinteistönvaihdannan prosessin kehittäminen ja kytkemi-
nen lainhuudon myöntämiseen 

 Maanmittauslaitoksen sähköinen asiointi 

 Useita ylläpitoon liittyvien tuotantoprosessien kehittämistoi-
menpiteitä 

 Kansallisen sähköisen asioinnin tukipalvelujen käyttöönot-
toon liittyvää kehittämistä 

 
Kiinteistötietojärjestelmää sivuavia hankkeita ovat mm. 

 Asunto-osakerekisterihanke  

 Kiinteistöverotuksen kehittäminen  
 
Kansainväliset toimet: 

 INSPIRE-direktiivin toteuttaminen. Kiinteistötietovarannon 
tietoja kuuluu ko. direktiivin paikkatietopalveluja koskevien 
toimeenpanosäädösten piiriin (direktiivin liitteen 1 tietotuo-
teryhmä Kiinteistöt). 

 Yhteiseurooppalainen EULIS-hanke pyrkii saamaan euroop-
palaiset kiinteistötiedot saataville samasta käyttöliittymästä, 
Maanmittauslaitos on mukana hankkeessa (>>). Jatkossa em. 
palvelun vaiheittain korvaavaa Euroopan oikeusportaalia (e-
justice) kehitetään tarjoamaan eri maiden kiinteistötietoja 
(>>). 

 

Lait, asetukset ja ohjeet, jotka oh-

jaavat tietojärjestelmän toimin-

taa ja tietovarannon tiedon käsit-

telyä 

 

 

Lainsäädäntö: 

 Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tieto-
palvelusta (453/2002) (>>) 

 Kiinteistörekisterilaki (>>) 

 Kiinteistörekisteriasetus (>>) 

 Kiinteistötoimitustuotannon lainsäädäntö sisältäen useita 
erityislakeja 

 Maakaari (>>) 

 Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (>>) 
 

Yleiset viranomaisen toimintaa koskevat lait mm. 

 Henkilötietolaki (>>) 

 Julkisuuslaki (>>) 
 
Muu lainsäädäntö: 

 Yleistä INSPIRE-direktiivistä ja linkkejä lainsäädäntöön (>>) 

 Laki paikkatietoinfrastruktuurista (>>), asetus paikkatie-
toinfrastruktuurista (>>) 

 
Maanmittauslaitoksen ohjeita: 

 Ohjeita rekisterinpitoon, joista tärkeimmät ovat 
o Ohjeet kiinteistörekisterin pitämisestä (KRO) 
o Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koo-

distot  

http://eulis.eu/
https://e-justice.europa.eu/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020453
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850392
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960970
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950540
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960960
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/direktiivi-laki-ja-asetus
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090421
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090725
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 Toimitusmenettelyn käsikirja 

 Kirjaamismenettelyn käsikirja 

 Maamittauslaitoksen sisäiset prosessiohjeet 
 

Tiedon elinkaari Kiinteistötietovarannon sisältämät kiinteistörekisteritiedot tuote-
taan kiinteistötoimituksissa, kuten määräalojen lohkomisissa, sekä 
kiinteistörekisterin pitäjien päätöksillä. Ko. tietoja myös perusparan-
netaan, esimerkiksi rasitemerkintöjä muutetaan sijainnillisiksi käyt-
töoikeusyksiköiksi. Kiinteistöjen muodostumishistoria ja lakanneet 
kiinteistöt säilytetään pysyvästi. Rekisteröintiä koskevat säädökset ja 
rekisteröintitavat ovat vaihdelleet ja muuttuneet ajan myötä. Tämä 
tarkoittaa mm. kompleksisia käsittelysääntöjä, jotka on otettu huo-
mioon erityisesti tietopalvelussa. 
 
Kiinteistötietovarantoon kuuluvia lainhuuto- ja kiinnitystietoja tuote-
taan kiinteistönomistajien hakemuksista (nykyisin mahdollista myös 
suoraan sähköisestä asiointipalvelusta) ja niiden perusteella tehtä-
vistä kirjaamisviranomaisen päätöksistä Maanmittauslaitoksessa 
sekä eräistä viranomaisilmoituksista. Historiatietoa säilytetään sekä 
tietovarannossa että Maanmittauslaitoksen sähköisessä arkistossa. 
 

Muuta huomioitavaa 

 

Lisätietoja ks. http://www.maanmittauslaitos.fi (sivut uudistuvat ke-
väällä 2017, minkä vuoksi tähän dokumenttiin ei ole sisällytetty link-
kejä). 
 
Muita linkkejä: 

 Tarkemmin kiinteistötietojärjestelmästä 

 Kiinteistötietojärjestelmän esite 
 

http://www.maanmittauslaitos.fi/

