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Verktyget för överföring av uppgifter från kommunsystem ersätter 
automatiskt råmärkens 1 millimeters positionsavvikelser 

Om råmärkets N- eller E-koordinat i kommunens fil avviker 1 mm från positionen i 
KTJkii-systemet, ersätts råmärkets position med den som filen innehåller. 
Fastighetsgränserna följer med. Ersättandet sker automatiskt vilket kan medföra 
rörelse på kartan.  

Nedladdningsverktyg för överföring av det material som grundförbättrats i 
kommunen 

Det är nu möjligt att med ett nytt nedladdningsverktyg överföra det lägesmaterial som 
grundförbättrats i kommunsystemet till KTJkii-systemet. Nedladdningen sker i 
fönstret "Laddning av kommunsystemdata". En del av det nya lägesmaterialet 
överförs och ersätts automatiskt till KTJkii-systemet inom ramen för den 
ersättningstolerans som användaren angett. En del av materialet överförs till 
interaktiv behandling där användaren bestämmer vad som görs i respektive situation. 

I samband med nedladdningar ska du kontakta stödet för registerföringen och den 
lokala lantmäteribyrån samt vid behov grannkommunen. En anvisning 
om planeringen av nedladdningsarbetet har blivit färdig och det är skäl att bekanta 
sig noggrant med den redan i planeringsskedet. Anvisningen finns på 
registerföringens internetsidor under rubriken "Perusparannetun sijaintiaineiston 



lataaminen KTJkii-järjestelmään" och öppnas även genom följande länk 
http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/ktj-
rekisterinpito/ohjeita-rekisterinpitoon 

Att förbättra fönstrens användarvänlighet 

Mindre fönster 

Nästan alla fönstrens layout har blivit mera kompakt och på så sätt har deras 
storlek minskat en aning. Den här ändringen gör det lättare för användarna att 
samtidigt ha flera fönster öppna på skärmen. 

Att starta sökningen med knapparna "Enter" eller "Return" 

I följande fönstrer kan sökningen vid sidan om det gamla sökningssättet startas 
med tangenterna "Enter" eller "Return": 

 "Sökvillkor för personer", "Ändring i fastighetsindelningen", "Händelse", 
"Enhet", "Sökvillkor för enheterna". 

Sökningen startar genast om du t.ex. anger en fastighetsbeteckning och trycker 
på knappen "Enter" eller "Return". Du behöver inte längre klicka på ”Hämta” -
knappen med musen. Detta gör arbetet snabbare om du hela tiden måste mata 
in identifierande beteckningar i sökfälten.  

Att välja förrättningsnummer till fönstret "Händelse" med hjälp av listknappen 

De händelser som öppnats / hämtats tidigare kan väljas till fönstret "Händelse" 
genom den nya listknappen i fältet "Förrättningsnummer". På listan visas de 50 
händelser som senast hämtats till fönstret. I den nya versionen samlas 
förrättningsnumren in enligt användare, produktionen och skolningen skilda för 
sig.  

Att välja skifte på kartan öppnar fönstret "Enhet" 

Att välja skifte på kartan öppnar nu direkt den registerenhets "Enhet"-fönster till 
vilken skiftet hör.   

Att kontrollera registreringsduglighet 

Nya punkter att kontrollera: 

 Kontrolleras att storleken på beteckningstexten för det skifte som behandlas i 
händelsen motsvarar storleken av beteckningstexten enligt skiftets areal eller 
enhetstyp. Ett meddelande som inte förhindrar registrering. 

 Kontrolleras att arealen som kalkylerats utgående från skiftena av lägenhet, 
tomt eller allmänt område som bildats i en händelse inte avviker över fem 
procent från den registrerade arealen. Ett meddelande som inte förhindrar 
registrering. 

http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/ktj-rekisterinpito/ohjeita-rekisterinpitoon
http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/ktj-rekisterinpito/ohjeita-rekisterinpitoon


 Kontrolleras att tomt och allmänt område inte har vattenareal. Ett fel som 
förhindrar registrering. 

 Del(ar) av sådana nyttjanderättsenheter/markanvändningsbeslut som förblir i 
kraft har upphävts i en händelse. Kontrolleras att minst en del blir kvar i kraft. 
Ett fel som förhindrar registrering. 

Nyttjanderättsenhet 

Ändringar i kodlistan 

 Till fastighetsregistrets grundförbättringsarbete har tillagts (dessa är avsedda 

endast för Lantmäteriverkets användning även om de är synliga också i KJTkii-

registerföringstillämpningen): 
o nya koder till huvudtyp "Servitut enligt fastighetsbildningslagen", bl.a. 

tagande, ledande och uppdämning av vatten. Dessa har tillags som 
upphävda koder. 

o till huvudtyp "Rättighet enligt lagen om enskilda vägar" en ny kod 
"Vägrätt, alla berättigade har inte utretts". Dessa har tillags som 
upphävda koder. 

 Huvudtypens "Skyddsobjekt" "501 Naturminnesmärke" har upphävts, och "506 
Avtal om tidsbegränsad fridlysning" har tillagts som ny. 

Ett betydande antal enheter anknyter till en del av en nyttjanderättsenhet 

Då ett betydande antal enheter anknyter till en del av en nyttjanderättsenhet 
går det långsamt att söka dem till fönstret "Nyttjanderättsenhet eller 
markanvändningsbeslut". I sådana fall blir användaren tillfrågad om enheterna 
skrivs ut eller inte (över 1000 enheter). 

Datum för planuppgifter (ingen anvisning) 

Då planuppgifter förs in får datumet för godkännande inte vara äldre än 
datumet för ikraftträdande. Användaren får ett meddelande om detta. 

Också väg- eller biområde som berättigat till nyttjanderättsenhet 

Registerenhet 11 (väg- eller biområde), 21 (väg- eller biområde med vägrätt) 
och 22 (väg- eller biområde med äganderätt) enligt den upphävda lagen om 
allmänna vägar kan tas som berättigad till nyttjanderättsenhet. Tidigare var 
detta inte möjligt. 

Nya sökvillkor till sökning av nyttjanderättsenheter 

Nyttjanderättsenheter och markanvändningsbeslut kan nu sökas med hjälp av 
nya sökvillkor: 

 Datum för upphörande före den åååå-mm-dd. 
 Datum för upphörande efter den åååå-mm-dd. 
 Delens datum för upphörande före den åååå-mm-dd. 
 Delens datum för upphörande efter den åååå-mm-dd. 



 Nyttjanderättsenheten/Markanvändningsbeslutet har registrerats före 
den åååå-mm-dd. 

 Nyttjanderättsenheten/Markanvändningsbeslutet har registrerats efter 
den åååå-mm-dd. 

 Nyttjanderättsenheten/Markanvändningsbeslutet saknar 
registreringsdatum. 

Om utskrift av utdrag se här. 

Ändringar i kodlistan 

 Följande nya anmärkningstyper ("Annan anmärkning") har tillagts: "60 
Skyddsområdet är inrättat med stöd av lagen" och "61 Skyddsområdet är 
inrättat med stöd av förordningen". 

 Följande ny enhetsåtgärdstyp har tillagts "2809 Ändring av administrativ 
kommungräns".  

 Namnet på förrättningsslag 1720 "Fastighetsbestämning för fastställande av 
delägarförteckning " har ändrats till "Fastighetsbestämning (FBL 283 §)". (ingen 
anvisning) 

 De ändringar i kodlistan som berör nyttjanderättsenheter, se här. 

Enskilda ändringar i tillämpningen 

Tangentkommando för att lättare kunna tvinga en okopplad linje 

Funktionen "Tvinga vald linje" i fönstret ”Linjekorrigering" kan nu ges från 
tangentbordet med "Shift+w". Tangentfunktionen sätter den valda linjen som 
geometri och tillämpningen väntar tills användaren pekar på den punkt dit linjen 
ska tvingas. I fönstret som öppnas klicka på knappen "Ändra", varvid läget 
ersätts med geometrin. Med hjälp av denna nya tangentfuktion kan en linje 
tvingas till ett råmärke. Den tidigare tangentfunktionen "w" "Lägg till förlängning 
på vald linje genom att skära" är fortfarande i bruk. 

Kontaktperson för den enskilda vägens väglag och det samfällda områdets 
delägarlag 

Kontaktpersonen för den enskilda vägens väglag och det samfällda områdets 
delägarlag har tidigare blivit en s.k. registerperson. Denna roll som 
registerperson har nu upphävts för de ovannämndas del och även de roller 
som registerperson som uppstått tidigare på det här sättet har nu upphävts. 

Registerpersonernas personuppgifter har inte uppdaterats varje vecka från 
BDS, adressuppgifterna har uppdaterats. Eftersom rollen som registerperson 
nu har upphävts hålls dessa personers uppgifter i fortsättningen tidsenliga, t.ex. 
uppdateras dödsdagar. Alla de personers uppgifter vars roll som registerperson 
upphävts har nu uppdaterats och är tidsenliga förutsatt att personbeteckningen 
har förts in. 

Skiftens uppgifter blir synliga i "Enhet"-fönstret 



De skiften som anknyter till en enhet visas nu i enhetens objektfönster "Enhet". 
Det är möjligt att lokalisera skiftens läge, markera eller söka uppgifterna till 
objektfönstret. 

Att upphäva delägarskap till samfällt område 

Då en fastighets andel i samfällda blir överförd/inlöst i sin helhet frågar 
tillämpningen om delägarskapet ska upphävas. Ifall den som överlåter andelen 
inte efter överföringen/inlösningen behåller andelar i samfällda, påminner 
tillämpningen om detta och frågar om "Ingen andel" ska antecknas. 

Fönstren ”Person" och "Adress" 

Från fönstren "Person" och "Adress" har onödiga fält tagits bort (t.ex. 
"Informationskälla" och "Uppdateringssätt").  

Att öppna sessionens loggfil 

En ny funktion "Öppna sessionens log..." har tillagts till fönstret "Uppgifter om 
sessionen". Loggfilen öppnas i "Notepad"-textredigeraren varifrån den kan 
sparas på något lämpligt ställe och bifogas till stödbegäran. 

Ett nytt sökalternativ till sökning av registerenheter 

I samband med grundförbättring av servitut har ett nytt sökalternativ utarbetats 
genom vilket det är möjligt att söka typer av allmänt servitut från 
registerenheter. 

Kortkommandon för avskild registervy 

Alla kortkommandon som definierats för funktionerna i rullgardinsmenyn 
"Synlighet" i avskild registervy är nu i bruk. Det har också gjorts ändringar i 
vissa kortkommandon och de syns bäst i samband med respektive funktion. 

Fastighetstregisterutdrag och kartutdrag 

De nyttjanderättsenheter som är giltiga i fastighetsregistret och vars tidsfrist 
redan har utgått finns inte längre på fastighetsregisterutdraget. De relationer 
som en nyttjanderättsenhet har som belastad/berättigad/part och vilkas tidsfrist 
har utgått visas inte heller. 

På registerkartutdraget visas inte längre de nyttjanderättsenheter som är giltiga 
i registret men vars tidsfrist har utgått. 

Allmän information 

Upphävande av landskapsindelningen 

Landskapet Östra Nyland upphävdes 1.1.2011. På grund av detta har 
landskapet Nyland utvidgats så att det omfattar nu även de upphävda 



områdena. Landskapen är synliga endast i huvudkartförnstrets uppgifter om 
bakgrundsmaterialets områdesindelning. Ändringen har varit synlig i 
produktionen fr.o.m. början av året. 


