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Maanmittauslaitos    
KTJkii-ohjausryhmä    

 
Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan ohjausryhmän kokous n:o 5 / 2015 
 
Aika 26.10.2015 klo 12:00 
 
Paikka Maanmittauslaitos, Pasila, neuvotteluhuone Toimitus 1. krs 
 
 Läsnä 
  
 Heikki Lind  puh.joht. MML / Tuotanto RETI-prosessi 

Jani Hokkanen         siht. MML / Tuotanto yhteiset palvelut 
 Lasse Kivinen  Jämsän kaupunki 
 Annamari Räty  Espoon kaupunki 
 Mika Järvelä   Lahden kaupunki  
 Anne Dahlqvist  MML TIETO / keskitetyt palvelut 
 Kaisa Haaksiluoto  MML KIR-prosessi (Video) 
 Mikko Peltokorpi  MML Tukipalvelut / sovelluspalvelut 
 Mikko Tallgren  MML Tukipalvelut / sovelluspalvelut 

Antti Saarikoski  MML TIETO-prosessi 
 
Poissa 
Juha Kantanen  Jyväskylän kaupunki 

 Hannu Kojo   Tampereen kaupunki 
 Paavo Häikiö  Tuotanto RETI-prosessi 
 
 

1. Avaus ja asialista 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Ennen kokousta toimitettu asialista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
2. Edellinen kokousmuistio 
 
Edelliseen kokousmuistio hyväksyttiin muutamin muutoksin. 
 
3. Kuntien katsaus rekisterinpitoon 
 
Jämsä: Toimikortit on saatu otetttua alkuvaikeuksien käyttöön. Toimitustuotanto on piristynyt.  
 
Lahti: Toimituksia on ollut noin 150-200 kappaletta, joka on aika tavanomainen vuosimäärä. 
Muutto toimitiloista toisiin on käynnissä. Omat pankkitunnukset on otettu laajasti kirjautumi-
sessa käyttöön toimikorttien sijasta. Rekisteripidon käyttäjien määrää on supistettu. 
 
Espoo: Yksityisiä tilauksia on edelleen vähän. Perusparannustyötä on jatkettu. Yleisiä alueita 
tehdään. Sijaintihaussa on ollut ongelmia. Kirjaamispuolelta yritettiin etsiä jakautumisuunnitel-
maan toimituksen pohjaksi. Tuli maapostilla, kun tilattiin. Kyseessä oli salassapidettävä tapaus. 
Tulossa on sähköinen allekirjoitus.  

 
4. KIK-työryhmässä keskusteltua: rakennuskiellot ja muut käytön rajoitukset kiinteis-
törekisterissä 

 
Annamari Räty avasi keskustelua, mitä kiinteistörekisteriin voitaisiin viedä rakennuskielloista. 
Osa rakennuskielloista näkyy ja osa ei. Tämä aiheuttaa ongelmia. On kootusti miettivä, mitä 
kiinteistörekisteriin merkitään. 

 
 

5. MML:n tilannekatsaus tietopalvelun sovelluksiin / Talgren 
 
KTJ-tietopalvelusovellusten kehittämistilanne  



 2 

 Yksityisteiden ja muiden käyttöoikeusyksiköiden tietopalvelut 
o Käyttöoikeusyksikön otteen toteutuksessa on edetty suunnitellusti testausvai-

heeseen. Tavoitteena on saada ote käyttöön helmikuun 2016 versiovaihtojen 
yhteydessä. 

 
 

 Kiinteistötietopalveluun ollaan toteuttamassa käyttöoikeusyksiköiden haut ja tulostus. 
Toiminnallisuus on tulossa käyttöön helmi/maaliskuun 2016 versiopäivityksessä.   

 
 

 Kiinteistötietopalvelun uusi (7.10) versio saatiin käyttöön suunnitellusti. 
o Keskeisin muutos: Kiinteistötunnuksia voi jälleen poimia kartalta hakukenttään.  
o On tehty myös muita pienempiä parannuksia ja korjauksia karttatyökaluihin 

 

 Versiopäivitys helmi/maaliskuussa 2016 
o Käyttöoikeusyksiköiden haut ja tulostus, käyttöoikeusyksikön ote, muusta sisäl-

löstä lisätietoa myöhemmin 
 
 

 Kiinteistörekisterin tapahtumahallinnon tekninen uudistus 
o Tapahtumahallinnon erillinen tietokanta (oracle) ollaan integroimassa osaksi toi-

mitushallintoa (sw). Edellyttää Kiinteistötietopalvelun hakujen sopeuttamista. Ta-
voitteena on samassa yhteydessä toteuttaa uusi yleiskäyttöisempi tapahtumatie-
tojen rajapinta, jota Kiinteistötietopalvelun lisäksi voidaan hyödyntää mm. 
MML:n sähköisen asioinnin projektissa (2SASI).  

o Helmikuun 2016 versiovaihdoksessa poistetaan vain muutamia tarpeettomia 
(hyvin vähän käyttöä tai ei käyttöä lainkaan) hakutapoja. 

o Uusi yleiskäyttöinen tapahtumatietojen rajapinta toteutetaan 2SASI-projektissa 
ja siihen saakka käytetään nykyistä tapahtumahallinnon tietokantaa.  

 

 KTJ:n kirjaamisosan tietopalvelun kehittäminen ja ylläpito  ◾versiopäivitys 7.10 saatiin 
käyttöön suunnitellusti.   

 
 

 Käynnissä/käynnistymässä myös 
o Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) kytkeminen kansalliseen palvelu-

väylään ja omien kiinteistötietojen selaukseen kansalaisen palvelunäkymässä. 
o 3D-kiinteistöjärjestelmään (3Diesel/to -projekti) liittyvien tietopalvelusopeutusten 

määrittely   
o Sähköisen asiointipalvelun kehittäminen tukemaan erityisesti toimitustuotantoa 

ja kirjaamisprosessia (2SASI/st-projekti) 
o Kauppahintatietojen kyselyrajapintojen toteuttaminen (KHR-WFS/sk-projekti) 
o Karttatulosteiden rajapintapalveluiden toteutus (VISPILÄ3/sk-projekti) 

 
 
6. MML:n tilannekatsaus rekisterinpitoon / Peltokorpi 

 
Helmikuussa julkaistaan uusi version edellisen vuosien tapaan viikolla 7. 
• Kuntajärjestelmätietojen siirtoon on tulossa koodistomuutoksia (mm. tietoyhteiskuntakaari 

ja ns. automaattirakennuskielto). Näistä on informoitu edellisten vuosien tapaan yhteistyö-
kumppaneita. 

 
 
7. 3D-projekti 
 
Projektissa on pysytty aikataulussa. Liitteenä on Mikko Peltokorven esitys asiasta.  
 

 
8. Muut asiat 

 Kaisa Haaksiluoto kertoi KIR prosessin läpimenoajoista.  
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 Tämä oli vuoden 2015 viimeinen kokous  

 KTJkii ohjausryhmän tulevaisuutta tarkastellaan tammikuussa 2016.  
 
 


