KTJkii-rekisterinpitosovelluksen
muutokset helmikuussa 2020
muutokset tulevat käyttöön 11.2.2020.
Huom. Muutostiedotteen tiedot ovat käyttöönoton hetken tilanteessa!

Sisällysluettelo:
Uusi sovellusympäristö SW5.2
Välineisiin liittyvät muutokset:
• Laillistunut rajamerkki
• Rajamerkin hakuehdot
• Vanhat orto(ilma)kuvat käyttöön
• Käyttöoikeusyksikkö-ikkunaan uusi muotoilu
Tulostaminen (otteet)
•
•
•
•

Rasitustodistus useammasta kiinteistöstä
Yhteisen alueen ote
Yhteismetsäote
Yksityistieote

Koodistomuutokset
• Kaksi uutta toimituslajia
• Lakkautetut toimituslajit
• Muutetut toimituslajit
• Rajamerkin lähdeaineistokoodit
• Kiinteistörajan lähdeaineistokoodi
Tiekunnan historiatiedot

Uusi sovellusympäristö
Smallworld- sovellusympäristö
Uudessa sovellusympäristössä kaikki tulosteet ja lomakkeet aukeavat Internet
Explorer-selaimessa. Ikkunoiden kenttien sisällön kopioimiseen käytetään
näppäinyhdistelmiä CTRL + C (kopioi) ja CTRL+V (liitä).

Ympäristössä on muutamia ominaisuuksia, mm. ikkunoiden valikot voivat jäädä
kellumaan päällimmäiseksi ja ikkunat avautuvat avoimena olevien ikkunoiden taakse.
KTJkii-rekisterinpitosovelluksen Citrix-ympäristön ohjeet löytyvät
Maanmittauslaitoksen sivulta:
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/04
/KTJkii-rekisterinpito-ja-Kunta-tiedostosiirto.pdf

Välineisiin liittyvät muutokset
Laillistunut rajamerkki (ohje)
Rajamerkki saa toimitusnumeron, kun toimitus rekisteröidään. Avoinna olevassa
toimituksessa lisätyllä rajamerkillä ei ole vielä toimitusnumeroa. Rajamerkit
luokitellaan 2/2020 alkaen kolmeen luokkaan:
▪

▪
▪

"Kiinteistötoimituksessa laillistunut": rajamerkki on rakennettu tai käyty
toimituksessa 11.2.2020 jälkeen, RSK-luku ≤ 0,30 m, lähdeaineisto
"Kiinteistötoimitus (2020 ->)" ja rajamerkiltä löytyy toimitusnumero.
"Mitattu": RSK-luku ≤ 0,50 m, lähdeaineisto "Kiinteistötoimitus",
rajamerkiltä löytyy toimitusnumero.
Muut rajamerkit; maastomittaus, eivät liity toimitukseen.

Luokitus esitetään "Rajamerkki"-ikkunan otsikossa. Teksti tulostetaan
automaattisesti rajamerkin lähdeaineistokoodin, RSK-luvun perusteella ja
toimitustiedon perusteella. Laillistuneen rajamerkin sijainnin ja muiden tietojen
muuttaminen on mahdollista vain kiinteistötoimituksessa. "Tarkasta
rekisteröitävyys..." antaa virheilmoituksen, mikäli toimituksessa rakennetun
rajamerkin RSK-luku on ≤ 0,3 m ja lähdeaineistoksi ei ole valittu "Kiinteistötoimitus
(2020 ->)".
Laillistuneen rajamerkin korvaaminen uudella rajamerkillä (ohje) (ohje) (ohje)
Laillistuneita rajamerkkejä ei voi lisätä tai muuttaa lyhytkestoisessa tapahtumassa.

Rajamerkkien hakuehdot (ohje)
Rajamerkkien hakuehtoihin on lisätty uusi hakuehto:
•

Vain varastopisteet. Hakee vain varastopisteitä. Lisähakuehto on näkyvissä vain, jos
hakuikkunassa on valittu varastopisteet mukaan.

Vanhat orto(ilma)kuvat käyttöön (ohje) (ohje) (ohje)
Lokakuussa 2019 vanhat orto(ilma)kuvat otettiin takaisin tuotantokäyttöön. Kuvat voi
hakea "Näkyvyys" -välilehden "Ortokuvat" kautta. "Metatiedot"-valinta tulostaa
kartalle valitun ortokuvan kuvausvuoden ja korkeusmallin, "Lehtijako" hakee
pääkarttaikkunaan indeksikartan.

Kuvat on lajiteltu hakemistoon kuvausvuosittain nousevaan järjestykseen. Jos
vuosiluku puuttuu, ei ortokuvaa ole kyseiseltä vuodelta. Jos alueella on kuvattu
vääräväriortokuvia, avautuvat ne hakemistosta valitsemalla "Vääräväriortokuva"otsikon alta vuosiluvun.
Näkymän kautta avataan myös tilausortokuvat ja -vääräväriortokuvat sekä
Ahvenanmaan luonnontuho-ortokuvat.

"Käyttöoikeusyksikkölista"-ikkunaan uusi muotoilu (ohje)
Muotoilulla " Tunnus, nimi, tiekunta, voimaantulopvm ja pituus" tulostetaan tiekunnan
tunnus ja nimi, tiekunta ja tiekunnan yhteyshenkilön nimi ja osoite, voimaantulopäivä
ja tien pituus.

Tulostaminen
Rasitustodistus useammasta valitusta kiinteistöstä (ohje)
"Yksikkölista" -ikkunasta on mahdollisuus tulostaa ote/rasitustodistus kaikista
ikkunasta valituista kiinteistöistä yhdellä toiminnolla.
Haetaan yksiköt ja valitaan ne yksikkölistalta. "Ote > Ote yksiköistä" -ikkunasta
valitaan otemalli ja tulostetaan otteet esikatseluun.

Yhteisen alueen ote (ei ohjetta)
Otteelle tulostetaan molemmat yhteyshenkilöt, jos molemmat yhteyshenkilöt on
tallennettu.

Yksityistieote (ohje)
Otteelle tulostetaan tiekunnan yhteyshenkilö ja tiekunnan säännöt, jos ne on
tallennettu käyttöoikeusyksikölle.
•

1074 Tiekunnan säännöt / Väglagets stadgar

Yhteismetsäote (ei ohjetta)
Otteelle ei tulosteta yhteyshenkilöä.

Koodistomuutokset
1.1.2020 otettiin käyttöön kaksi uutta toimituslajia
•

1623 Yhteisten alueiden yhdistäminen (aikaisemmin 1621 Yhteisen alueen
muodostaminen, toimituslaji jää edelleen voimaan)

•

1601 Yhteismetsien yhdistäminen

1.1.2020 lakkautettiin toimituslajit
•
•
•
•

1410 Vesialueen jako -> tehdään toimituslajilla 1430 Yhteisen alueen jako
1040 Yhteishalkominen -> tehdään toimituslajilla 1030 Halkominen
1470 Pakollinen tilusvaihto -> tehdään toimituslajilla 1480 Tilusvaihto
1554 Yhteisalueosuuden tilaksi muodostaminen -> tehdään 1552
Yhteisalueosuuden siirtäminen

1.1.2020 muutettiin toimituslajien nimet yksityistielain (560/2018)
mukaisiksi
•
•
•

1080 Yksityistietoimitus -> 1080 Yksityistietoimitus
1170 Alueellinen tietoimitus -> 1170 Alueellinen yksityistietoimitus
1171 Alueellinen tietoimitus (budj.) ->1171 Alueellinen yksityistietoimitus (budj.)

02/2020 alkaen lisätty rajamerkin lähdeaineistokoodit
•
•

60 Kiinteistötoimitus (2020 ->)
61 Kiinteistötoimituksen pistevarasto (2020 ->)
Muutettu koodiarvo:

•

31 Maanmittaustoimituksen pistevarasto -> 31 Kiinteistötoimituksen pistevarasto

02/2020 alkaen lisätty kiinteistörajan lähdeaineistokoodi
•

60 Kiinteistötoimitus (2020 ->)

Tiekunnan historiatiedot (ohje) (ohje)
Rekisteröidyltä käyttöoikeusyksiköltä poistettu tiekunta tallentuu historiatiedoksi.
Poistettu tiekunta näkyy rekisterinäkymässä valitsemalla laajat tiedot ("Näkymä >
Tietojen esittämistapa > Laaja"). Käyttöoikeusyksikölle lisätään toimenpide
"Hallintokunnan poisto käyttöoikeusyksiköltä".

