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Sijaintivirheiden etsintävälineet yhdistetty yhteen uuteen ikkunaan  

Aiemmin sijaintivirheiden etsintään oli jokaiseen hakuehtoon oma 
käynnistysikkunansa. Nyt nämä hakuehdot on yhdistetty yhteen ikkunaan, jossa on 
hakuehdot viivoista, pisteistä ja alueista. Sijaintivirheiden etsintä on mahdollista 
käynnistää valitsemalla vaikka kaikki viivojen, pisteiden ja alueiden hakuehdot 
yhteen hakuun. Löydetyt sijaintivirheet on mahdollista myös tulostaa tiedostoksi. 
Uudesta ikkunasta voidaan käynnistää myös tutut työkalut löydettyjen virheiden 
korjaamiseksi. Nämä työkalut ovat edelleen mahdollista avata myös suoraan 
pääkarttaikkunan "Työkalut" -alasvetovalikosta. 

Kuntajärjestelmätietojen siirtovälineellä tuotavissa nyt tontin halkomisen 
tiedot  

Tontin halkomisen kiinteistöjaotuksen muutostiedot voidaan nyt tuoda 
kuntajärjestelmätietojen siirrolla. Ilman tiedonsiirtoa tehdystä tontin halkomisesta on 
tehty käyttötapausesimerkki. 

Pääkarttaikkunan valikkojen pikaohjeet 

Pääkarttaikkunan alasvetovalikoiden toiminnoille on tehty pikaohjeet. Toiminnon 
pikaohje tulee näkyviin karttaikkunan alapalkkiin, kun hiiri viedään toiminnon päälle. 

Käyttöoikeusyksikkö 

Voimassaoloajan ylittänyttä käyttöoikeusyksikköä ei enää esitetä kartalla 



Käyttöoikeusyksikön/maankäyttöpäätöksen osaa, jolle on tallennettu 
voimassaolon päättymispäivä ja jonka mukaan voimassaolo on päättynyt, ei 
oletusarvoisesti enää näytetä kartalla. Tällaiset 
käyttöoikeusyksikön/maankäyttöpäätöksen osat saa piirrettyä kartalle, 
asettamalla näkyvyyden lisävalinnoista päättyneen käyttöoikeusyksikön osan 
näkyvyyden päälle. Näkyvyyden lisävalinnat ovat pääkarttaikkunan "Näkyvyys" 
-välilehdellä hiiren kakkospainikkeen valinnoissa silloin, kun valittuna on "Laajat 
tiedot". Kiinteistörekisterikarttaotteella näitä ei ole esitetty aikaisemminkaan. 

"Käyttöoikeusyksiköt ja maankäyttöpäätökset" -listaikkunaan toimitusnumero, 
jolla kyseinen toimenpide on rekisteröity 

"Käyttöoikeusyksiköt ja maankäyttöpäätökset" -listaikkunan "Perustiedot, osat, 
yksiköt ja toimenpiteet/Laaja" -muotoilulla esitetään kunkin toimenpiteen 
viimeisenä tietona toimitusnumero, jolla kyseinen toimenpide on rekisteröity. 
Rekisteröityjen lyhytkestoisten tapahtumien ja ennen JAKOkiin käyttöönottoa 
rekisteröityjen toimitusten toimitusnumeroita ei kuitenkaan esitetä. Muutos on 
näkynyt toukokuusta saakka. 

Yksittäisiä sovellusmuutoksia 

"Yksikkö" -ikkuna 

"Yksikkö" -ikkunaan haettava tunnus voidaan nyt valita "Tunnus" -kentän 
listapainikkeesta, johon on tallentunut käyttäjän antamia tunnuksia 20 kpl. 
Lisäksi palstojen ja omistajien lukumäärille on tullut oma sarake. 

Ympyrän kaaren säde "Kiinteistöraja" -ikkunaan 

"Kiinteistöraja" -ikkunaan on lisätty kenttä, jossa näytetään ympyrän kaaren 
säde. 

Määräalasta saa nyt tulostettua otteen 

Määräalasta voi nyt tulostaa otteita "Ote yksiköstä" -ikkunan kautta. 
Listaikkunoista (esim. "Yksikkölista" -ikkuna) useiden määräalojen otteiden 
tulostus yhdellä kertaa ei ole mahdollista. 

Kiinteistörekisteriote ja karttaote 

Kiinteistörekisteriotteen ja karttaotteen tietojen asettelua on muutettu, jotta ne 
ovat mahdollisimman yhdenmukaisia muiden tulosteiden kanssa, kuten 
kirjaamisosan todistusten. 

Yksityistielain mukaisen käyttöoikeusyksikön rasitettujen esittämistä on 
muutettu otteella. Mikäli tiekuntaa ei ole tallennettu, esitetään 
käyttöoikeusyksikön kaikki rasitetut. Aiemmin tässä tilanteessa esitettiin vain 
otteen kohdeyksikkö ja jos tämä oli tallennettu vain oikeutettuna, ei rasitettuja 
esitetty lainkaan. 



Koodistomuutoksia 

Uudet toimenpidelajit 

 1193 Tontin lohkominen ja tontinosan lunastaminen 
o Toimenpidelaji on tuotavissa Kuntajärjestelmän siirtovälineellä 

 1616 Yhteistä erityistä etuutta koskevan osuuden siirto 
 1621 Yhteismetsäosuuden tilaksi muodostaminen 
 1622 Yhteistä erityistä etuutta koskevan osuuden tilaksi muodostaminen 
 1650 Yhteisen erityisen etuuden muodostaminen 
 1771 Yhteistä erityistä etuutta koskevan osuuden  

Uudet yksikkötoimenpidelajit 

 2810 Rasitteen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen 
 2811 Rasitteen poistaminen 
 2812 Tieoikeuden käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen 
 2813 Tieoikeuden poistaminen 

Nämä yksikkötoimenpidelajit on lisätty erityisesti KTJkii-ohjausryhmän 
kuntaedustajien ehdottamina. 

Lakkautetut yksikkötoimenpidelajit 

 2120 Rajamerkkien siirto  
o Rajamerkkien siirron rekisteröimisessä käytetään jatkossa 

"Rajankäynti" -yksikkötoimenpidettä. 
 4810 Tontinosan lunastaminen 

 

 


