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1. Johdanto
Kiinteistötunnusjärjestelmän muutoksella varmistetaan toiminta mahdollisesti
tulevissa suurissa kuntaliitoksissa, joiden vieminen nykyisellä toimintatavalla
kiinteistörekisteriin olisi työlästä ja teknisesti haastavaa. Nykyinen toimintamalli
on aiheuttanut valtavasti työtä Maanmittauslaitoksessa sekä kaikissa organisaatioissa, joissa kiinteistörekisteritietoja käsitellään; aineistokonversiot on pitänyt toteuttaa myös asiakasjärjestelmissä.
Kiinteistötunnusjärjestelmän pääasiallinen muutos on se, että kiinteistöjä ei
enää rekisteröidä kuntaliitostilanteissa uuteen kuntaan uudelle kiinteistötunnukselle, vaan kiinteistötunnukset pysyvät kuntaliitoksessa samoina. Kiinteistöihin liitetään ominaisuustietona tieto sijaintikunnasta, ja tätä tietoa päivitetään
kuntaliitostilanteessa.
Tässä ohjeessa selostetaan kiinteistötunnusjärjestelmän muuttamisen aiheuttamia muutoksia kiinteistörekisterinpidossa. Muutoksia on sekä sovelluksissa
että toimintatavoissa. Suurimmat muutokset koskevat kuntaliitostilannetta, mutta muutoksia tulee myös normaaliin kiinteistötunnuksen antamiseen jatkuvassa
toiminnassa.

2. Säädösmuutokset
Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistaminen edellyttää muutoksia kiinteistönmuodostamislakiin, kiinteistörekisterilakiin, kiinteistörekisteriasetukseen sekä
asuntomarkkinointiasetukseen. Lisäksi on muutettava julkisen hallinnon suositukset nro 134 ja 142 sekä kumottava julkisen hallinnon suositus 138. Linkki
hallituksen esitykseen HE 159/2013. Hallituksen esityksessä on esitetty myös
kiinteistötunnusjärjestelmän uudistamiseen liittymättömiä muutoksia kiinteistönmuodostamislakiin.
Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistamiseen liittyvät muutokset ovat muutosehdotukset KML 2 §:n määritelmiin, KML 61a §:n kylä-termiä on täsmennetty,
KRL 3 §:n kyläjaotuksen muuttamiseen sekä KRL 7 §:n kiinteistörekisteriin
merkittäviin tietoihin. Muutosten pääasiallisena sisältönä on poistaa säännöksistä viittaukset nykyisiin sijaintialueisiin. Jatkossa kiinteistötunnus ei enää
muodostu kunta-sijaintialue-ryhmä-yksikkö -luokittelulla, vaan kiinteistötunnus
on vain neliosainen numerosarja.
Suurimmat muutokset tulevat kiinteistörekisteriasetukseen, jossa on määritelty
kiinteistötunnuksen rakenne ja siihen aikaisemmin sisältynyt informaatio.
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3. Kiinteistötunnuksen muodostuminen kiinteistötoimituksissa
3.1. Yleistä kiinteistötunnuksesta
Uudistuksessa vanhastaan käytössä ollut kiinteistötunnus, joka sisälsi siihen
koodattua tietoa, muuttuu pelkäksi numerosarjaksi, josta ei voida päätellä aluejakotietoja. ’Kunta - sijaintialue - ryhmä - yksikkö’ -koodaus nykyisten aluejaotusten perusteella päättyy, kun kiinteistötunnuksen kunta-osaa ei enää päivitetä kuntaliitoksissa. Kiinteistötunnus on jatkossa vain numerosarja, ja tunnuksen antamisessa on merkitystä lähinnä sillä, että tunnukset ovat uniikkeja.

3.2. Rekisteriyksikön tunnuksen muodostuminen
Muodostettaessa muita rekisteriyksiköitä kuin tontteja tai yleisiä alueita kiinteistötunnuksen muodostaa sovelluksen tunnusvaraaja mahdollisimman pitkälle
ohjelmallisesti.
Muodostettaessa tilasta tila annetaan kiinteistötunnus valmiina, eikä käyttäjä
voi ohjelman antamaa kiinteistötunnusta enää muuttaa. Käsittelysääntönä
muodostettaessa tilasta tilaa kiinteistötunnus muodostetaan muodostajakiinteistön alkuosasta ja tunnuksen viimeiseksi osaksi sovellus hakee pienimmän
vapaan numeron. Koska aikaisemmin kiinteistönmuodostuksessa on saattanut
jäädä tunnuksia väliin, lohkokiinteistön kiinteistötunnuksen viimeinen osa voi
siis olla pienempi kuin emäkiinteistön kiinteistötunnuksen viimeinen osa.
Esimerkki: Kun kiinteistöstä 49-401-1-1 lohkotaan tila, lohkotila saa tunnuksen
49-401-1-[pienin vapaa numero].
Kun yhdistetään tiloja, joiden tunnuksen alkuosa eroaa (ovat sijainneet aikaisemmin eri rekisterikylissä tai kunnissa), käyttäjä voi valita, kumpaa tunnuksen
alkuosaa muodostettavan tilan tunnuksessa käytetään.
Muissa tilanteissa ohjelma päättelee ja ehdottaa muodostettavalle rekisteriyksikölle annettavan tunnuksen, mutta sitä voi käyttäjä vielä muuttaa.
Selvyyden vuoksi kiinteistötunnuksen tunnusosassa 2 on edelleen tonteille ja
yleisille alueille varattu numerot 1-399 ja muille rekisteriyksiköille yli 400-sarjat.
Erityistapauksia:
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yhteismetsät: 874 toisessa kentässä
yhteiset alueet: 876 tai 878 toisessa kentässä
entiset yleiset tiealueet: 884 toisessa kentässä
suojelualuekiinteistöt: 891 toisessa kentässä
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Kiinteistötunnuksen muoto on edelleen samanlainen kuin ennenkin, eli se
muodostuu neljästä numerosta ja on muotoa ###-###-####-####.

3.3. Asemakaava-alue
3.3.1. Tontin kiinteistötunnuksen muodostuminen
Rekisteritonttien tunnusyhteys asemakaavaan sekä sitovan tonttijaon kaavatonttien tunnuksiin säilyy. Tonttien tunnuksen ja aluejaotuksen yhteys häviää
uudistuksessa samalla tavalla kuin tiloilla. Sitovassa tonttijaossa annetaan tunnukset kaavatonteille, ja siellä jo varmistutaan siitä, että tunnukset ovat uniikkeja, yksilöiviä ja yksikäsitteisiä tunnuksia.
Kaavatonttien tunnusten antamisesta on laadittu julkisen hallinnon suositus.
Kunta voi käyttää numerointisarjoinaan voimassa olevaa kuntanumeroa tai sen
alueella aikaisemmin voimassa olleita kuntanumeroita valintansa mukaan. Kuitenkin on huomattava, että mikäli on tehty osakuntaliitoksia, samanalkuisia
kiinteistötunnuksia löytyy useammasta kuin yhdestä kunnasta. Tällöin kunnan
tulisi pääsääntöisesti käyttää liitosalueella kunnan voimassa olevaa kuntanumeroa kiinteistötunnusten numerointisarjana.
Esimerkki 1:

Kun tehdään koko kunnan liittäminen toiseen kuntaan, kunta voi jatkaa tunnusten antamista kunnan eri alueilla niillä vanhastaan käytetyistä numerointisarjoista. Esimerkki
on Raision ja Turun rajalta, jossa kuntarajan poistamisen jälkeen on edelleen kiinteistöjä, jotka alkavat 680 (Raisio) sekä 853 (Turku). Tunnukset pysyvät kuntaliitoksessa
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ennallaan. Vanhan Raision alueella tunnuksia voidaan antaa edelleen 680 -alkuisesta
numerointisarjasta ja vanhan Turun alueella 853 -alkuisesta numerointisarjasta.

Esimerkki 2:

Kuntaliitoksessa muodostettava uusi kunta voi saada kuntanumerokseen myös täysin
uuden kuntanumeron, esimerkiksi Turku-Raisio kuntanumeron 123, joka ei ennestään
ole ollut lainkaan käytössä. Tällöin kunta voi aloittaa uusien kiinteistöjen tunnusten
muodostamisen myös uuden kunnan kuntanumeron mukaiseen numerointisarjaan, jolloin esimerkin tapauksessa uudet muodostettavat kiinteistöt saisivat 123 -alkuisen kiinteistötunnuksen.

Esimerkki 3:
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Osakuntaliitoksessa muodostuu tilanne, jossa samanalkuisia kiinteistöjä on kahdessa
tai useammassa kunnassa. Esimerkissä osa Raisiosta on liitetty Turkuun, jolloin kahdessa kunnassa on 680 -alkuisia kiinteistötunnuksia. Tällöin uusia kiinteistöjä ei Turun
puolella voida enää muodostaa 680 -alkuiseen numerointisarjaan, koska muutoin ei ole
takeita siitä, että syntyvät tunnukset olisivat uniikkeja ja täysin yksilöiviä kiinteistötunnuksia. Sama tunnus voisi syntyä myös Raision tuloksena. Tällaisella alueella ei voida
käyttää kuin Turun alueella käytössä ollutta numerointisarjaa (853 -alkuinen), tai mikäli
kunta on saanut uuden kuntanumeron, voidaan käyttää myös uutta kuntanumeroa uutena numerointisarjana.

Mikäli kahdesta kunnasta yritetään rekisteröidä kiinteistöä samalle tunnukselle,
jälkimmäinen rekisteröinti epäonnistuu. Toimitus on tällöin jo lopetettu, mutta
toimitusinsinööri voi omasta aloitteestaan ottaa asian uudelleen käsittelyyn
toimituksessa, jossa asia voidaan korjata (KML 192.3 sekä 273 §:t).
3.3.2. Yleisen alueen tunnuksen muodostuminen
Yleisten alueiden osalta tunnukset muodostetaan alueittain käyttäen alueella
käytettyjä tunnussarjoja, jotka valitaan samalla tavoin kuin tonttien osaltakin
tehdään. Yleisten alueiden tunnuksissa käytetään tunnuksen osana toistaiseksi
vanhastaan käytettyjä koodeja seuraavasti:
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9902 Tori ja katuaukio
9903 Puisto
9904 Urheilualue
9905 Loma- ja matkailualue
9906 Liikennealue
9907 Vaara-alue
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9908 Erityisalue ja suojelualue
9909 Vesialue

4. Kiinteistörekisterinpitäjän päätökset
Tunnusmuutos rekisterinpitäjän päätöksenä säilyy edelleen, vaikkakin sen
merkitys ei ole enää yhtä suuri kuin ennen. Tunnusmuutoksia tehnevät jatkossa lähinnä kiinteistörekisteriä ylläpitävät kunnat sitovan tonttijaon alueilla.
Rekisterinpitäjän päätöksiä, joilla päätetään rekisterikylän nimen muuttamisesta tai kylien yhdistämisestä, ei ole enää lakimuutosten jälkeen olemassa.
Rekisterinpitäjän päätöksellä tehtävän kameraalisen jaotuksen muutoksen tallennuksessa sovellus tuottaa uuden ”Kameraalisen jaotuksen muutos”yksikkötoimenpiteen (toimenpidelajikoodi 4211). Vanha muodostumiseen perustuva toimenpidelaji 4210 ”Kameraalisen jaotuksen muutos” lakkaa.

5. Muutokset KTJ:n kiinteistöosassa
Uudistus aiheuttaa muutoksia kuntaliitostilanteen hoitamisen lisäksi myös normaalissa rekisterinpidossa sekä useissa tietopalvelutuotteissa.

5.1. JAKOkii- ja rekisterinpitosovellus
Kiinteistötunnus esitetään täydellisenä ilman etunollia kartalla, asiakirjoissa ja
otteissa. Uusi kiinteistötunnus ei enää kerro kiinteistön sijaintia. Tunnus muodostuu kiinteistötunnuksen osasta 1 - 4 ja sen koko on vakio.
Lakanneet yhteiset (Lak.yht) ja selvittämättömät tunnuksettomat yksiköt (ns.
???-yksiköt) tulostuvat kartalle kuten ennenkin.
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Yksikölle tallentuu sijaintikuntatieto, joka näkyy ”Yksikkö”-ikkunassa ja rekisterinäkymässä yksikön perustiedoissa.

5.1.1. Yksikkö-ikkuna
”Yksikkö”- ja ”Palsta” -ikkunasta on poistettu sijaintialue.
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"Yksikkö/Ikkuna” -painikkeen alle on lisätty uusia toimintoja:
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"Kuntatiedot..." -väline, jolla tehdään Kuntajaon muutos tai Kameraalinen lohkominen. Väline tallentaa kiinteistölle yksikkötoimenpiteen. (täydennettävä) katso kohta 6.3
"Ryhmätiedot (historia - > 7.2.2014)..." -ikkuna, jossa näytetään
ryhmän historiatiedot ennen 7.2.2014.
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Ryhmä (historiatiedot - > 7.2.2014) -ikkunasta avautuu ”Ikkuna” toimintopainikkeesta:
o ”Yksiköt (historiatiedot -> 7.2.2014)…” -ikkuna, johon tulostuu historiaryhmään kuuluvat kiinteistörekisterin rekisteriyksiköt..
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o "Sijaintialue (historia - > 7.2.2014)…"-ikkuna, johon tulostetaan käsittelyssä olevan historiaryhmän historiasijaintialueen
tiedot.

5.1.2. Yksiköiden hakuehdot -ikkuna
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”Yksiköiden hakuehdot” -ikkunasta on poistettu sijaintialue. Yksiköitä voi
hakea tunnuksella ja/tai kuntarajauksella.

5.1.3. Kauppahintarekisterin hakuehdot
JAKOkii -kauppahintarekisterihausta tietoja voi hakea kuntarajauksella. Hakuehdoista on poistettu sijaintialue.
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5.1.4. Kiinteistöjaotuksen muutos -väline
Käyttäjä ei voi enää muodostaa uusia sijaintialueita tai ryhmiä kiinteistöjaotuksen muutoksessa.
Väline hakee uudeksi kiinteistötunnukseksi aina pienimmän vapaan, ellei muodostettava kiinteistö ole tontti, yleinen alue tai Ahvenanmaalla sijaitseva yleistielain mukainen tie- tai liitännäisalue tie- tai omistusoikeudella. Pienimmän vapaan tunnuksen hakeminen koskee kiinteistötunnuksen osaa 4.
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5.1.5. Koodistomuutokset
Toimenpidelaji -koodistosta on poistettu kaksi toimenpidelajikoodia ja lisätty
kaksi uutta.
Kiinteistön rajalaji -koodistosta on poistettu koodi 661 "Kylän tai kunnanosan
raja". Rajalajia ei saa enää käyttää.
5.1.6. Poistetut välineet
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Kylän rajat on poistettu ja esitetään kartalla rekisteriyksikön rajana. "Korjaa
kuntajaon muutoksen rajat..."-ikkunasta on poistettu kylän rajojen korjausväline.
Rekisteritekstejä ei enää ylläpidetä, joten ”Rekisteriteksti” -väline on poistettu
käytöstä.
”Aseta tekstikooksi 2.0..” -väline on harmautettu. Palstan tunnustekstin
kokoa ei voi enää muuttaa, vaan kiinteistötunnukset tulostuvat pääkarttaikkunassa vakiokoossa.
Myös ”Palsta” -ikkunasta on poistettu ”Tekstin koko (mm)” - kenttä. Käyttöoikeusyksikön tunnuksen ja JAKO2- toimituksessa käytettävien tunnusten hallintaan ei ole tullut muutoksia.
Nykyisessä versiossa

7.2.2014 jälkeen
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5.1.7. Kuntajärjestelmätietojen siirto
Ryhmän ja sijaintialueen käsittelyt on poistettu. Uuden yksikön kuntatieto päätellään luovuttajayksiköltä ja se tallentuu, kun yksikkö muodostetaan "Muodosta" -toiminnolla.

5.2. Rekisterikartta
Rekisterikartalla siellä nykyisin olevat tiedot rekisterikylistä poistetaan. Rekisterikylien tunnukset poistetaan poistamalla rekisteritekstit. Kiinteistörajat esitetään jatkossa pelkästään kiinteistörajoina lukuun ottamatta kunnanrajaa. Tästä
johtuen vanha rekisterinumero -esitystapa vaihdetaan esitystapaan, jossa kiinteistötunnukset esitetään täydellisessä muodossa.
Ennen versionvaihtoa
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7.2.2014 alkaen
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5.3. Toimituskartta ja toimitusasiakirjat
Kaikista toimitusasiakirjoista on poistettu kaikki sijaintialueeseen viittaavat tekstit. Kylän tai kunnanosan rajalajikoodi on lakkautettu ja se esitetään kaikille
tuotteilla rekisteriyksikön rajana. Muutos näkyy myös toimituskartalla.
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5.4. Kiinteistötietopalvelu
Kiinteistötietopalvelussa tapahtuvat muutokset, jotka näkyvät käyttäjälle, liittyvät lähinnä hakutapoihin. Kiinteistötietopalvelussa ei enää jatkossa ole mahdollista hakea kiinteistöjä rekisterikylittäin tai kaupunginosittain, eli sijaintialue
poistetaan hakuehdoista. Kaikilta Kiinteistötietopalvelun tulosteilta poistetaan
sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkötiedot. Rekisteriyksikön sijaintikuntahistoria lisätään myöhemmin Kiinteistötietopalveluun.

5.5. Muutokset rekisteriotteilla
Uudistuksessa kiinteistörekisterintietosisältö muuttuu. Kiinteistörekisterissä ei
ole enää tietoa kiinteistön rekisterikylästä tai kaupunginosasta, joten näitä tietoja ei voida enää otteella esittää. Sijaintikuntatieto kiinteistölle liitetään ominaisuustietona.
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Nykyinen kiinteistörekisteriotteen perusosio:

Uudessa järjestelmässä ’Rekisterikylä’ -tieto on jätetty pois:

Kuntaliitoksen jälkeen kiinteistötunnuksen ensimmäiset kolme merkkiä eivät
enää ole samat kuin sijaintikunnan kuntanumero:
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Tonttien kiinteistörekisteriotteelta jää vastaavasti pois tieto kaupunginosasta,
korttelista ja tontista:

6. Kuntaliitoksen tekeminen
Kun siirretään koko kunta toiseen kuntaan, muutetaan siirrettävän kunnan kiinteistöille sijaintikunnaksi vastaanottava kunta. Kiinteistöille jää tieto sijaintikuntahistoriasta,
ja sitä voi tarkastella JAKOkii- ja KTJkii-sovelluksilla. Myöhemmin on tulossa myös
Kiinteistötietopalveluun sijaintikuntahistorian tarkastelu.
Osakuntaliitoksessa valitaan kiinteistöt, jotka siirretään toiseen kuntaan, ja valituille
kiinteistöille tehdään sijaintikuntatiedon muutos.
Kiinteistötunnuksille itsessään ei tapahdu mitään kuntaliitoksen yhteydessä, eli kuntaliitoksen jälkeen liittyvän kunnan kiinteistötunnuksen ensimmäinen tunnusosa ei
enää ole sama kuin kuntanumero.
Kuntaliitos voidaan tehdä etukäteen ennen vuodenvaihdetta. Kuntajaon muutokselle
annetaan rekisteröintipäivä, jolloin kuntaliitos tulee voimaan. Tästä tiedosta päätel-
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lään, mikä sijaintikunta esimerkiksi näytetään kiinteistön rekisteriotteella tai viedään
erilaisiin tietopalvelutuotteisiin.

6.1. Koko kunnan siirtäminen toiseen kuntaan
Kuntaliitoksen tekeminen aloitetaan ’kuntajaon muutos’-ikkunassa valitsemalla liittyvät kunnat.

’Lisää’-painike avaa ’Siirtosääntö’-ikkunan, jonne valitaan liitettävä kunta ja saajakunta.
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Valintojen tallentamisen jälkeen tehtävä muutos näkyy ’Kuntajaon muutos’ ikkunassa.

’Kuntajaon muutos’ -ikkunassa aktivoidaan valittu muutos ja toteutetaan se ’Toteuta’painikkeella.
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’Toteuta’ -painike käynnistää kuntaliitosajon

Kun ajo on suoritettu käyttäjä voi tarkastella ajosta syntyneitä lokeja
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Kuntajaon muutoksen valmistuttua annetaan Esirekisteröinti-ikkunaan se päivämäärä, jolloin kuntaliitos tulee voimaan. Kyseiseen päivämäärään asti kiinteistörekisterissä näkyy ennen kuntaliitosta voimassa ollut tilanne.

Kuntaliitoksen jälkeen yksikköikkunassa saajakunnan numero ja rekisteriyksikön ensimmäiset numerot eroavat toisistaan.
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6.2. Kunnan osan siirtäminen toiseen kuntaan
Osakuntaliitoksessa voidaan liitettävät kunnanosat hakea kiinteistötunnuksella, hakuehdoin tai valita kartalta.
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Kiinteistötunnuksella:

Hakuehdoin:

Maanmittauslaitos

Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 0245954-4
Kotipaikka Helsinki

28 (33)

Ohje

29 (33)

13.1.2014

6.3. Sijaintikunnan vaihtuminen toimituksessa tai rekisterinpitäjän päätöksellä
Esimerkissä vaihdetaan Espoossa olevan kiinteistön 49-456-1-119 sijaintikunta
Vihdiksi
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Rekisteriyksikön sijaintikunta toimituksessa tai rekisterinpitäjän päätöksellä
vaihdetaan yksikköikkunan kautta.
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’Yksikkö’ -ikkunalta valitaan ’Ikkunat’ ja sieltä ’Kuntatiedot’:

’Kuntatiedot’ -ikkunalla valitaan kunta, johon kiinteistö siirtyy sekä ’Uusi’ - ’Kuntajaon muutos’ tai ’Kameraalisen jaotuksen muutos’:
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Mikäli on tarkoitus siirtää yksi tai useampi rekisteriyksikkö toiseen kuntaan kiinteistötunnusta muuttamatta ja muutos tulee voimaan vuoden alusta, tai mikäli
tehdään virheellisen sijaintikunnan korjaus kesken vuotta, käytetään ’Kuntajaon muutos’ -toimintoa.
Mikäli ollaan siirtämässä yksi rekisteriyksikkö toiseen kuntaan kiinteistötunnusta muuttamatta kesken vuotta rekisterinpitäjän päätöksellä tai toimituksessa,
käytetään ’Kameraalisen jaotuksen muutos’ -toimintoa.
Tämän jälkeen sovellus vaihtaa kiinteistön sijaintikunnan

Muuttunut tieto näkyy ’Yksikkö’ -ikkunalla:
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Muutoksen jälkeen pitää vielä käsitellä kiinteistörajat rekisterikartalla:
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