Osoitetietojärjestelmän kunta-asiantuntijaryhmän työpaja
Aika: 8.4.2021 9:00-12:00
Paikka: Teams palaveri
Läsnä asiantuntijat seuraavista kunnista: Hausjärvi, Helsinki, Järvenpää, Lahti, Pori, Savonlinna,
Tuusula, Varkaus
Maanmittauslaitoksesta olivat edustettuina Jaakko Uusitalo, Sakeri Savola, Rami Linkala, Suvi
Heittola ja Paula Ahonen-Rainio

1. Aloitus
Jaakko kävi läpi yleistä työskentelytavoista, seuraavista palavereista ja syntyvän aineiston
julkaisusta. Käytiin läpi myös esittelykierros, jossa osanottajat kertoivat taustastaan ja
odotuksistaan osoitetietojärjestelmätyön osalta.
Työpajoihin liittyvä aineisto löytyy täältä:
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/osoitetietojarjestelma/uusiosoitetietojarjestelma/kunnille

2. OTJ-taustaa
Sakeri kertoi OTJ-hankkeen taustoista ja valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän visiosta,
hankkeen kehittämissuunnitelmasta sekä erityisesti vuoden 2021 toiminnasta. Strategiset
linjauksien viimeisin versio käytiin myös läpi.
Hankkeen rajaus herätti jonkin verran keskustelua, esimerkiksi:
•
•
•

Onko huomioitu kansainväliset määrittelyt ja niiden kanssa yhteensopivuus?
Sisältyvätkö OTJ:hin postinumero- ja postitoimipaikkatiedot?
o Todettiin, että postinumerot ja postitoimipaikkatiedot otettava huomioon
kokonaisuudessa, vaikka niitä ei ole tarkoitus sisällyttää OTJ:ään
Voisiko osoitteen ylläpitää suoraan OTJ:ssä ilman tiedon tallentamista kunnan omaan
järjestelmään?
o Toistaiseksi suunnitelmissa ollut tiedon ylläpito kunnan järjestelmästä rajapinnan
kautta tai käyttöliittymän kautta. Tekninen toteutus tarkentuu suunnittelun edetessä.

3. Kuntien osoiteprosessin hahmottaminen
Tavoitteena oli parantaa MML:n ymmärrystä kuntien osoiteprosesseista sekä toisaalta selvittää
myös mikä prosesseissa toimii hyvin ja mikä on haastavaa.
Keskustelua ja kommentteja tuli runsaasti, esimerkiksi:
•

Asemakaava-alueella osoitteet (osoitenumerot) syntyvät kaavoituksen yhteydessä
tehtävässä sitovassa tonttijaossa tai erillisessä tonttijaossa. Kuvausta täsmennettiin tältä
osalta.

•
•

•

Rekisterinpitäjä ja ei rekisterinpitäjä kuntien välillä osoiteprosessissa voi olla merkittäviä
eroja
Kiinteistöillä ei pääsääntöisesti ole osoitteita, mutta käytäntö tuntuu vaihtelevan eri
kunnissa
o tontilla ja rakennuspaikalla on tai se saa osoitteen
o osoitteet syntyvät tonttijaon yhteydessä, kiinteistön muodostaminen ei liity osoitteiden
syntymiseen

Postinumeroiden määrittämisen prosessi vaihtelee eri kunnissa
o Postin tai Tilastokeskuksen aineistoista on luotu epävirallisia
postinumeroalueaineistoja, joiden perusteella uudet rakennukset saavat osoitteen
o Käytetään jo annettuja lähellä olevan kohteen postinumeroa
o Posti ei tarjoa tarkoituksenmukaista palvelua postinumeron määrittämiseen

Padlet kyselyt esiteltiin:
Mitä vaikeuksia nykyiseen prosessiin liittyy: https://padlet.com/sakerisavola1/qahll1vcda85e844
Mikä osoiteprosessissa toimii: https://padlet.com/sakerisavola1/okop096j8wtqk854
Padletteihin kirjatut kommentit käsitellään seuraavalla kerralla. Padletit ovat auki yli viikonlopun
11.4.2021 saakka.

4. Osoitteen muuttaminen
Sakeri kävi asian läpi tarkentavien kysymysten muodossa, joista keskusteltiin, esimerkiksi:
•

•
•
•

Kaava-alueella kadunnimi vahvistuu ja muuttuu (tai sen ilmeisesti tulisi muuttua)
kaavaprosessissa tai kaavan muutosprosessissa
o Kuntakohtaisesti myös luottamuselimet tai viranhaltijat tekevät näitä päätöksiä
o Muutosprosessi perustuu MRL:ään.
Tienimien osalta käytännöt lienevät moninaisempi, mutta ovat yleisimmin
virnahaltijapäätöksiä
Osoitenumeromuutokset tehdään osassa kunnista viranhaltijapäätöksinä, osassa kunnista
muutokset tai korjaukset vain kirjataan järjestelmiin
Prosessien moninaisuuden vuoksi eräs kunta toimittaa tästä selvityksen erikseen

5. Seuraava työpaja
Seuraavassa työpajassa 22.4.2021 käsitellään aluksi 8.4.2021 työpajan Padlet-materiaali.
Varsinainen uusi asiakokonaisuus on osoitetiedon tietomalli.
Työpajan materiaali tulee saataville verkkosivuille 15.4.2021.

