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Maanmittauslaitos  
 MUISTIO 
KTJkii-ohjausryhmä    

 
Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan ohjausryhmän  
kokous n:o 5 / 2014 
 
Aika 26.11.2014 klo 9:30 
 
Paikka Maanmittauslaitos, Pasila, neuvotteluhuone Toimitus 1. krs 
 
Kutsutut 
 Paavo Häikiö puh.joht. MML / Tuotanto RETI-prosessi 
 Jani Hokkanen         siht. MML / Tuotanto yhteiset palvelut 
 Matti Holopainen  Suomen Kuntaliitto 
 Annamari Räty  Espoon kaupunki 
 Juha Kantanen  Jyväskylän kaupunki 
 Lasse Kivinen  Jämsän kaupunki 
 Mika Järvelä   Lahden kaupunki 
 Hannu Kojo   Tampereen kaupunki  
 Anne Dahlqvist  MML TIETO / keskitetyt palvelut 
 Kaisa Haaksiluoto  MML KIR-prosessi 
 Heikki Lind   MML RETI-prosessi 
 Mikko Peltokorpi  MML Tukipalvelut / sovelluspalvelut 
 Antti Saarikoski  MML TIETO-prosessi 
 Mikko Tallgren  MML Tukipalvelut / sovelluspalvelut 
 
Poissa 

Matti Holopainen  Suomen Kuntaliitto 
 
 
Avaus ja asialista 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Ennen kokousta toimitettu asialista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
Edellinen kokousmuistio 
 
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen muistion. Edellinen kokousmuistio hyväksyttiin kor-
jauksitta.  
 
Kirjattiin muistiin seuraavat asiat: 
 
Saarikoski toivoi, että yhteydenotot kunnista tehtäisiin kunnille perustettuun asiointirinkiin eikä 
vanhoihin esimieskontakteihin. Asiointirinkiä käyttäneet ovat olleet tyytyväisiä palveluun.  
 
Peltokorpi lupasi lähettää selvityksen määräalan sijainnin merkitsemistä kiinteistörekisterikarttaan 
kokouksen osallistujille. 
 
 
Kuntien tilannekatsaus rekisterinpitoon 
 
Espoon: Kirjautuminen järjestelmään on aiheuttanut ongelmia lokakuussa. Esisopimuksen lähet-
täminen kaupanvahvistajailmoituksen mukana on herättänyt keskustelua. Lind lupasi viedä asiaa 
eteenpäin.  
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Tampere: Toimituksia tehdään muuta maata enemmän. Uusia kaava-alueita on erityisesti Tampe-
reen eteläpuolella. Kaupungin järjestämässä tonttiarvonnassa hakijoiden määrä on laskenut. Tällä 
hetkellä jokaista tonttia kohti hakijoita oli noin viisi. Tontteja oli arvonnassa 30-40 kappaletta. 
 
Jyväskylä: Toimituksia yleisillä alueilla tehdään paljon. Yksityisellä puolella kysyntä on hiljaista.  
 
Lahti: Toimituksia yleisillä alueilla tehdään paljon. Yksityisellä puolella kysyntä on hiljaista. 
 
Jämsä: Samalla kaavalla on järjestelmässä kaksi tunnusta. Alueelle on syntynyt kaavoja, joilla on 
kaksi tunnusta. MML:n piti poistaa alkuperäiset tunnukset 2005 mutta niitä ei ole poistettu. MML on 
tehnyt lohkomis- ja rasitetoimituksia kunnan alueella.  
 
 
Uusien koodien tarve 
Ns. automaattirakennuskielto, kun on myyty määräala tontista ja tonttijaon muutos on tarpeellinen. 
Miten tämä tilanne voidaan hoitaa?  
 
Peltokorpi lupasi selvittää asiaa. Tarkoitus olisi saada rakennuslupaviranomaiselle tiedoksi, että 
lupaa ei voi myöntää. Kaikki MRL 81 §:n mukaiset tiedot (kolme kohtaa) pitäisi pystyä merkitse-
mään rekisteriin. 
 
Tietoyhteiskuntakaaren aiheuttama kiinteistörekisterimerkintä  
Pitäisikö olla oma koodi tietoyhteiskuntakaaren mukaisiin merkintöihin MRL 161 § pitää viedä kiin-
teistörekisteriin? Uusi koodi? 
 
Asiasta tehdään selvitys seuraavaan kokoukseen. 
 
MML:n rajapintapalveluiden tietoturvaehdot 
 
Tammikuulle on sovittu kokous järjestelmätoimittajien kanssa 14.1.2015. Julkisuustietolainsäädän-
tö velvoittaa, että on mahdollista jäljittää kuka tietoja katselee. Tällä hetkellä rajapinnan kautta ei 
ole mahdollista seurata, kuka hakuja on tehnyt. 
 
 
Kirjaamisasioiden tilannekatsaus / Haaksiluoto 
 
Hakemuksia tulee vähemmän kuin tapauksia ratkaistaan eli jonot lyhenevät. Otemaksut eriytetään 
KVP:n palvelusta. Kaupanvahvistajan hinta nousee. Asiasta tehdään tiedote kaupanvahvistajille. 
Haaksiluoto hoitaa tiedotteen. 
 
 
MML:n tilannekatsaus rekisterinpitoon / Peltokorpi  
 
Uusia ominaisuuksia tulee käyttöön helmikuun uudessa versiossa. 
 
Määräalalle voidaan hakea vapaa tunnus myös 500-sarjasta. 
Määräalan tallennusvälineeseen on lisätty toiminto seuraavan vapaan tunnuksen hakemiseksi. 
Väline huomauttaa, jos asemakaavoitettu alue puuttuu määräalan tunnuspisteen kohdalta. Huo-
mautus myös 600-sarjasta, jos asemakaavoitettu alue löytyy tunnuspisteen kohdalta. 

 
 "Viranomaispäätökset"-ikkunaan on mahdollisuus hakea viranomainen Y-tunnuksella 
 
Yksityistien ote 

Otteen voi tulostaa käyttöoikeusyksikköikkunasta. 
Ote tulostuu ylläpitosovelluksen tietokannasta eikä tietopalvelutietokannasta. Samalla ta-
valla kuin Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin karttaote. 
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MML:n tilannekatsaus tietopalvelun sovelluksiin / Tallgren  
 
Yksityisteiden ja muiden käyttöoikeusyksiköiden tietopalvelut Kyselypalvelu käyttöoikeusyksiköille -
projekti (KYKYwfs/sk) yksityisteiden ja muiden käyttöoikeusyksiköiden tietopalveluiden toteuttami-
seksi. 

Koekäyttö on alkanut 20.10.2014. Tuotantokäyttöön siirrytään helmikuun 2015 ver-
siovaihtojen yhteydessä 
Yksityistierekisteriotteen toteutus on käynnissä ja tuote julkaistaan maaliskuun alun 2015 
versiovaihdossa. Palvelu kytketään mm. Kiinteistötietopalveluun ja Kiinteistötietojen tu-
lostepalveluun. 

 
Kiinteistötietopalvelun karttaosion uudistaminen (KTPkartta/sk-projekti) Projekti kiinteistötietopalve-
lun käyttöliittymän karttaosion uusimiseksi etenee suunnitellusti.  

Uusittu karttaosio tulee tuotantokäyttöön maaliskuun 2015 alun versiovaihdossa. 
Palvelua demotaan tammikuun 2015 ohjausryhmän kokouksessa. 

 
Rakennustunnusuudistuksen sopeuttaminen kiinteistötietopalveluun 

Uusimuotoisen rakennustunnuksen käyttöönotto on juuri käynnissä. 
VTJ:n rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) on sopeutettu uudistukseen ja uusi versio 
palvelusta tulee käyttöön 2.12.2014 
Kiinteistötietopalvelun rakennustietojen hakuihin ja tulosteisiin on tehty tarvittavat sopeu-
tukset.Aiemmin ilmoitetusta poiketen muutokset otetaan käyttöön jo samaan aikaan 
WFS-palvelun versiopäivityksen kanssa.  

 
KTJ:n kirjaamisosan tietopalvelun kehittäminen ja ylläpito 
Uusi versio tulossa maaliskuun 2015 alussa. 

 
Yksityistieote-esittely  
Kiinteistötietokarttapalvelun esittely tammikuussa 
 
VRK ja MML ovat tehnyt selvitystä miksi rakennusten sijaintitiedot eivät siirry. 
KTJ:n kirjaamisosan kehittämisestä tulee raportti tammikuussa.  
 
 
Vahva tunnistautuminen tilanne 
 
Helsinki ja Espoo lupasivat pilotoida vahvaa tunnistautumista vuosi sitten. Suunnitelman mukaan 
tammikuun 2015 lopulla käyttövaltuuksien hallinta on kunnossa ja järjestelmää olisi tarkoitus pilo-
toida.  
 
seuraavat palaveriajankohdat 
27.1.2015 klo 9:30 Toimitus 
17.3.2015 klo 9:30 Toimitus 
12.5. 2015 klo 9:30 Toimitus 
 
 


