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1 Johdanto 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Seinäjoen kaupungin nykyistä toimitustuotantoprosessia, 

ja lisäksi luoda sille mahdollinen kehittämissuunnitelma tulevaisuudelle. Työn keskeisimmät 

osat olivat Seinäjoen kaupungin nykyisen toimitustuotantoprosessin kuvaaminen prosessikaa-

vioilla ja vertailukaupungeiksi valittujen Lahden, Jyväskylän ja Kokkolan kaupunkien haas-

tattelujen avulla kerätyt kehitysideat. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneet kuntaliitokset ovat muokanneet kuntien pin-

ta-alaa ja väkiluvun määrää useissa eri kunnissa. Yksi tällaisista kunnista on Etelä-

Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva Seinäjoen kaupunki, jonka pinta-ala on lähes kymmen-

kertaistunut1 ja väkiluku lähes kaksinkertaistunut2 kuntaliitosten3 seurauksena.  Seinäjoen 

kaupungin väkiluvun kasvu on jatkanut nousuaan tasaisesti myös kuntaliitosten jälkeen. Näin 

ollen Seinäjoen kaupunki on väkilukuunsa nähden yksi Suomen nopeimmin kasvavista maa-

kuntakeskuksista.  

Nopeasti kasvavan ja kehittyvän kaupungin vaikutukset näkyvät erityisesti asuinrakennus-

paikkojen kysynnässä. Tästä johtuen myös kaupungin tonttien ja muiden yleisten alueiden 

muodostustarve kasvaa.4 Näin ollen Seinäjoen kaupungin tulee pystyä tarjoamaan nopeaa ja 

tehokasta, mutta silti hallittua rakentamista alueellaan, jotta kasvulle ja kehitykselle saadaan 

luotua niiden tarvitsemat edellytykset.  

Tonttien ja yleisten alueiden tuotantoa ylläpidetään toimitustuotantoprosessin avulla.  Tällöin 

ne kunnat, jotka ovat päättäneet huolehtia kiinteistörekisterin pitämisestä asemakaava-

alueillaan, vastaavat myös asemakaava-alueillaan tapahtuvasta toimitustuotannosta. Jokaisen 

kunnan toimitustuotantoprosessi on kuitenkin yksilöllinen ja räätälöity kunnan koon sekä re-

surssien mukaan. Eli toisin sanoen, yhden kunnan toimitustuotannon sovittaminen sellaise-

naan muiden kuntien käyttöön ei ole yksiselitteistä. 

Seinäjoen kaupunki ylläpitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueiltaan, jolloin se vastaa 

myös asemakaava-alueidensa toimitustuotannosta. Seinäjoen kaupungin toimitustuotantopro-

sessi on kehittynyt vuosien mittaan nykyiseen malliinsa, mutta sitä ei ole kuitenkaan koskaan 

dokumentoitu. Tämän vuoksi Seinäjoen kaupunki haluaa nyt luoda prosessikuvauksen heidän 

toimitustuotantoprosessinsa keskeisimmistä kiinteistötoimituksista, eli tontin lohkomisesta 

sekä yleisen alueen lohkomisesta. Toimitustuotantoprosessiin kuuluu myös lohotun tontin 

                                                 
1 Seinäjoen kaupungin maapinta-ala ennen kuntaliitoksia oli 163,36 km2 ja vesistöjä oli 5,76 km2. Kuntaliitosten 

jälkeen Seinäjoen kaupungin kokonaispinta-ala on 1469,19 km2, josta maapinta-alaa on 1431,64 km² ja vesistöjä 

37,55 km². (Seinäjoki 2014.) 
2 Asukasluku ennen kuntaliitoksia oli noin 34 300 ja jälkeen noin 56 000 (Seinäjoki 2014). 
3 Seinäjoen kuntarajat muuttuivat vuonna 2005, kun Seinäjoki ja Peräseinäjoki yhdistyivät uudeksi Seinäjoen 

kaupungiksi. Samalla myös Seinäjoen ja Peräseinäjoen välissä sijaitsevat, Ilmajokeen kuuluneet Lehtimäenkylä, 

Honkakylä ja Ojajärvenkylä liitettiin uuteen kaupunkiin. Seuraava kuntaliitos oli vuorossa jo neljän vuoden 

kuluttua 1.1.2009, jolloin Nurmon ja Ylistaron kunnat sekä Seinäjoen kaupunki liittyivät yhteen. (Seinäjoki 

2014.) 
4 Etenkin omakotitalo-, paritalo- ja rivitalotonttien kysyntä on kasvanut lähivuosina. Uusia omakoti-, pari- ja 

rivitaloja rakennetaan tällä hetkellä muun muassa Karhuvuoren ja Kärjen alueille. (Seinäjoki 2014.) 
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sekä yleisen alueen rekisteröinti. Lisäksi samalla tutkitaan toimitustuotantoprosessin mahdol-

linen uudistaminen, koska halutaan selvittää, vastaako nykyinen toimitustuotantoprosessi ny-

kypäivän muuttuneisiin tarpeisiin. Esimerkiksi tapahtuneet kuntaliitokset, muutokset talousti-

lanteessa sekä sähköisen asioinnin merkittävyyden kasvaminen antavat omat vaatimuksensa 

toimitustuotantoprosessille. 

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessia ei ole aikaisemmin tutkittu kokonaisuutena, 

jolloin tämä rajoittaa saatavilla olevaa tutkimusaineistoa. Tutkimustyötä sivuavina teoria-

aineistoina voidaan pitää Pirkko Lappalaisen vuonna 2002 ilmestynyttä lisensitaattityötä Kun-

tien kiinteistörekisterinpidosta uuden kiinteistötietojärjestelmän käyttöönoton näkökulmasta 

sekä Arvo Vitikaisen vuonna 2013 kirjoittamaa Kiinteistöjärjestelmä ja perusrekisterit- teos-

ta. Lisäksi Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistöjärjestelmän jatkuvasta perusparannus- ja 

kehitystyöstä.  

1.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on hyvä toimitustuotantoprosessi Seinäjoen 

kaupungille ja riittääkö nykyinen toimitustuotantoprosessi sellaisenaan vai tarvitaanko muu-

toksia? Eli tehtävänä oli tutkia Seinäjoen kaupungin nykyistä toimitustuotantoprosessia, ja 

luoda tämän pohjalta toimitustuotantoprosessille kehittämissuunnitelma tulevaisuudelle. Tä-

män kehittämissuunnitelman tavoitteena oli kertoa, soveltuiko Seinäjoen kaupungin nykyinen 

toimitustuotantoprosessi sellaisenaan Seinäjoen kaupungin nykypäivän tarpeisiin vai löytyikö 

toimitustuotantoprosessista mahdollisia kehityskohteita ja jos löytyi, miten näitä kehityskoh-

teita voitaisiin parantaa? Edellisten perusteella tutkimuskysymystä tarkennettiin seuraavin 

kysymyksin. 

 

1. Millainen on Seinäjoen kaupungin nykyinen toimitustuotantoprosessi?  

2. Vastaako Seinäjoen kaupungin nykyinen toimitustuotantoprosessi nykypäivän tarpeita? 

3. Voidaanko Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessia kehittää ja jos voidaan niin mi-

ten? 

 

Kehitysideoiden luomisen taustaksi tutkittiin Lahden, Jyväskylän ja Kokkolan kaupungin 

toimitustuotantoprosessia. 

1.3 Tutkimuksen rajaus 

Tässä tutkimustyössä Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi muodostuu tontin loh-

komisesta ja rekisteröimisestä sekä yleisen alueen lohkomisesta ja rekisteröimisestä. Seinäjo-

en kaupungin muut mahdolliset kiinteistötoimitukset jätetään tämän tutkimustyön ulkopuolel-

le. Lisäksi Seinäjoen kaupunki tekee lohkomistoimituksia vain omilla asemakaava-alueillaan, 

jolloin asemakaava-alueen ulkopuolella suoritettavia lohkomistoimituksia ei käsitellä tässä 

tutkimustyössä.5  

                                                 
5 Maanmittauslaitos suorittaa asemakaava-alueen ulkopuoliset lohkomiset, joten ne eivät kuulu tähän työhön 

(MML 2014a). 
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Toimitustuotantoprosessin ja sen kehitysmahdollisuuksien kartoittamisessa keskitytään seu-

raaviin osa-alueisiin:  

- Toimituksen hakeminen ja sähköinen asiointi. 

 

- Varsinainen toimitusvaihe ja ohjelmien hyödyntäminen. 

 

- Asiakirjojen arkistointi ja sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksien tutkiminen.  

Toimitustuotantoprosessiin kuuluva maastotyövaihe rajataan sen laajuuden vuoksi tämän tut-

kimustyön ulkopuolelle, mutta se huomioidaan kuitenkin prosessikuvauksessa.  
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2 Tutkimuksen rakenne ja tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus käsitteli ongelmaa laadullisten tutkimusmenetelmien kautta. Tutkimus sisälsi 

aineistoa niin kirjallisuuslähteistä kuin tutkimuksen aikana tehdyistä haastatteluista. Eskola ja 

Suoranta määrittävät laadullisen aineiston olevan pelkistetysti ajatellen tekstimuodossa (Esko-

la ja Suoranta 1998, s. 13, 19). Tällöin hankittu aineisto oli muunnettava tekstiksi, jos se ei 

sitä ollut.  Eli tässä tapauksessa haastatteluaineisto muunnettiin sähköiseen muotoon.  

Rakenteeltaan tutkimus sisälsi eri vaiheita.  Ensimmäisessä osassa selvitettiin Seinäjoen kau-

pungin nykyinen toimitustuotantoprosessi sekä etsittiin tälle mahdollisia kehityskohteita sisäi-

sestä näkökulmasta katsottuna. Sisäinen näkökulma tarkoittaa tässä toimitustuotantoprosessis-

sa työskentelevien työntekijöiden kautta saatua aineistoa. Aineistojen keräämiseen käytettiin 

avointa haastattelumenetelmää, joista oleellisin oli ”työpajaksi” kutsuttu ryhmähaastattelupäi-

vä. Työpaja-nimiseen haastatteluun osallistui suurin osa toimitustuotantoprosessin eri vaiheis-

sa työskentelevistä työntekijöistä.  Työpajassa saatuja aineistoja täydennettiin erikseen valittu-

jen työntekijöiden6 yksilöhaastatteluilla. Työpajahaastattelut tuottivat vastaavaa aineistoa tut-

kimustyölle Seinäjoen osalta, kuin haastattelut vertailukunnista.   

Toisessa osassa etsittiin mahdollisia kehityskohteita Seinäjoen kaupungin toimitustuotanto-

prosessille ulkoisesta näkökulmasta katsottuna, eli muiden kaupunkien toimitustuotantopro-

sessissa työskentelevien työntekijöiden antamien aineistojen ja tietojen avulla. Mukaan valit-

tiin seuraavat kolme eri kaupunkia: Lahti, Jyväskylä ja Kokkola. Aineistojen keräämiseen 

käytettiin paikan päällä toteutettua avointa haastattelumenetelmää, jonka pohjana toimi en-

simmäisessä osassa luodut prosessikaaviot Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessista. 

Lisäksi haastateltiin Trimble Locus –järjestelmän asiantuntijaa. Haastatteluille ei luotu erillis-

tä kysymysasettelua, koska tämä olisi saattanut vaikuttaa mahdollisten kehitysideoiden mää-

rään ja sisältöön ohjaamalla haastateltavien vastauksia. Vertailukaupungit valittiin niiden 

ominaisuuksien perusteella, esimerkiksi hallinta kyseisissä kaupungeissa oli toteutettu samalla 

Trimble Locus –järjestelmällä kuten Seinäjoella. Eri kaupunkien kohdalla sovellettiin erilaisia 

perusteita valinnalle. 7  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Yksilöhaastatteluihin valittiin kiinteistöinsinööri, kiinteistörekisterinhoitaja, toimitusinsinööri (yleiset alueet) ja 

mittaussuunnittelija. 
7 Seuraavassa on esiteltynä jokaisen vertailukaupungin valintaan vaikuttaneet tekijät:  

- Lahden kaupunki on edelläkävijä sähköisen järjestelmän käyttöönotossa. 

- Jyväskylän kaupungilla on pitkä käytännön kokemus toimitustuotantoprosessista. 

- Kokkolan kaupunki vastaa pinta-alaltaan ja väkiluvultaan Seinäjoen kaupunkia. 

- Kaikilla vertailukaupungeilla on käytössä Trimble Locus –järjestelmä. 
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Tutkimuksen kulku on pääpiirteissään esitetty kaaviossa (Kaavio 1). 

 

 

Kaavio 1. Kuvaus tutkimuksen rakenteesta. 

Tutkimuskysymyksien ja 

suunnitelman hahmottelu
Tutkimuksen rajaus

Aineiston hankkiminen ja 

analysointi

Kuvaus Seinäjoen kaupungin 

nykyisestä 

toimitustuotantoprosessista

Kehittämissuunnitelma 

(johtopäätelmät)

Johtopäätelmät

Kehityskohteet + 

Parannusehdotukset

Seinäjoen kaupunki:

Työpaja, haastattelut, paikan päällä 

tutustuminen järjestelmään

Vertailukaupungit:

Vertailukaupunkien valinta, 

haastattelu

Esitys muutoksista

Pääkohdat vertailukaupunkien 

toimitustuotantoprosessista



  

6 

 

 

3 Kiinteistöjärjestelmä  

Luotettavasti toimiva kiinteistöjärjestelmä antaa edellytykset yhteiskunnan taloudellisen toi-

minnan perustaksi, koska sen varassa toimivat omistus- ja rahoitusjärjestelmämme. Kiinteis-

töjärjestelmää tarvitaan muun muassa todistamaan ja yksilöimään omistus- ja muut oikeudet 

maahan, kiinteistömarkkinoiden ja kiinteistöjen arvon määrittämisen perustaksi sekä kiinteis-

töverotuksen pohjaksi. (MMM 2008, s. 3.) Puutteellinen kiinteistöjärjestelmä vaikuttaa talou-

den kehitykseen negatiivisesti vaikeuttamalla pitkäjänteistä investointitoimintaa. Esimerkiksi 

tämä ongelma on havaittavissa monissa kehitysmaissa, joissa puutteellinen kiinteistöjärjes-

telmä aiheuttaa investointihaluttomuutta. (Viitanen 1999; Vitikainen 2013, s. 27.)  

Suomessa on käytössä länsimaalaispiirteinen julkista luotettavuutta nauttiva kiinteistöjärjes-

telmä, joka muodostuu kiinteistöjen ominaisuustietoja käsittävästä kiinteistörekisteristä, si-

jaintietoja osoittavasta kiinteistörekisterikartasta sekä kiinteistöjen omistus- ja oikeussuhteita 

käsittävästä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (Partanen 2012, s. 1–3). Suomessa käytetään 

termiä kiinteistöjärjestelmä puhuttaessa näiden kolmen muodostamasta kokonaisuudesta, 

vaikka todellisuudessa kyseessä on katasterijärjestelmä, joka koostuu katasterista (Suomessa 

kiinteistörekisteri), katasterikartasta (Suomessa kiinteistörekisterikartta) sekä kiinteistökirjasta 

(Suomessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) (Hyvönen 1998, s. 1–2). Kiinteistöjärjestelmä si-

sältää kiinteistötekniikan näkökulmasta katsottuna näiden kolmen lisäksi myös kiinteistöjär-

jestelmän ylläpidon ja ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, 

joilla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia (Vitikainen 2013, s. 22; Vitikainen 2014). 

Lisäksi Suomessa käytetään termiä kiinteistötietojärjestelmä, kun tarkoitetaan Maanmittaus-

laitoksen ylläpitämien kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin muodostamaa 

valtakunnallista tietopalvelukokonaisuutta (Vitikainen 2013, s. 20).  Kaaviossa on esitetty 

katasterijärjestelmän ja kiinteistöjärjestelmän keskinäiset yhteydet (Kaavio 2). 

 

 

Kaavio 2. Katasterijärjestelmän ja kiinteistöjärjestelmän keskinäiset yhteydet. 

KATASTERIJÄRJESTELMÄ

KATASTERI

(kiinteistörekisteri)
KATASTERIKARTTA

(kiinteistökartta)

KIINTEISTÖKIRJA

(lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri)

KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ

YLLÄPITO

(mm. kiinteistötoimitukset)
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3.1 Kiinteistörekisteri 

Suomessa katasteria vastaa julkinen kiinteistörekisteri, joka on yksi yhteiskunnan perusrekis-

tereistä. Kiinteistörekisterin perustamisesta säädetaan kiinteistörekisterilaissa (KRL 

392/1985), ja sen pitämisestä huolehtivat KRL 5 §:n mukaisesti Maanmittauslaitoksen maan-

mittaustoimistot sekä asemakaava-alueella, lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain 

(MRL 132/1999) 10 luvussa tarkoitettua ranta-asemakaava-aluetta, kunnan kiinteistöinsinöö-

ri, jos kunta on päättänyt ottaa huolehtiakseen kiinteistörekisterin pidosta. Kunnat voivat huo-

lehtia kiinteistörekisterin pidosta omilla asemakaava-alueillaan, mutta valtakunnallinen vastuu 

kiinteistörekisterijärjestelmän kehittämisestä, ylläpidosta ja toimivuudesta on kuitenkin 

Maanmittauslaitoksella.8 (MMM 2012, s. 6; MML 2012a; MML 2014b.)   

Kiinteistörekisteri on muotoutunut nykyisenlaisekseen vuosikymmenien kuluessa, ja sen tie-

tosisältö pohjautuu maakirjojen, maakirjarekisterien, maarekisterien sekä myös tonttikirjojen 

kautta siirtyneistä tiedoista (Partanen 2012, s. 1–3). Tietojen ylläpito on tapahtunut eri aikoina 

ja eri kiinteistörekisterin pitäjillä erilaisin välinein, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet rekisterin 

tietosisältöön. Nykyinen kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot, eli kiinteistöre-

kisterikartan,9 sekä erilaisia tietoja kiinteistöistä, esimerkiksi kiinteistötunnuksen ja pinta-

alan. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa rakennuslupaa haettaessa tai kiinteistökaupan yh-

teydessä. (MML 2014b.) 

3.2 Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri 

Suomessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on kirjaamisasioiden julkinen perusrekisteri, ja se 

vastaa kiinteistöjärjestelmän kiinteistökirjaa. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä selviää kiin-

teistöjen omistajatiedot, kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset sekä erityiset oikeudet hakemus-

ten perusteella. (MML 2014c.) Tässä työssä ei tulla käsittelemään lainhuuto- ja kirjaamisre-

kisterin sisältöä tämän tarkemmin, koska näiden ylläpitovastuu on kokonaan Maanmittauslai-

toksella10 (Partanen 2012, s. 1–3).  

3.3 Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja hallinnoima kiinteistötietojärjestelmä11 on julkinen koko 

Suomen kattava tietopalvelukokonaisuus, joka muodostuu tällä hetkellä Maanmittauslaitoksen 

ja kuntien ylläpitämästä kiinteistörekisteristä (kiinteistöosa) sekä Maanmittauslaitoksen yllä-

pitämästä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (kirjaamisosa) (Vitikainen 2014; Vitikainen 2013, 

s. 23). KTJ:ssä12 koko maan kiinteistöt on kirjattuna samaan järjestelmään, joka sisältää 

                                                 
8 Kiinteistörekisteriin merkitään tilat, tontit, yleiset alueet, valtion metsämaat, valtion omistamalle alueelle perus-

tetut suojelualueet, lunastusyksiköt, yleisiin tarpeisiin erotetut alueet, erilliset vesijätöt sekä yleiset vesialueet. 

(KRL 2 §) 
9 Meillä voimassa olevat rekisteriyksiköt kiinteistötunnuksineen sekä päivän tasalle ajoittuva kiinteistöjaotus 

rajoineen ilmaistaan kiinteistörekisterikartassa.  (Lappalainen 2002, s. 39.) 
10 Kirjaamisasiat siirtyivät oikeushallinnolta Maanmittauslaitokselle vuoden 2010 alusta alkaen. (HE 30/2009) 
11 Nykyinen KTJ on kaksiosainen ja se muodostuu kiinteistö- ja kirjaamisosasta. Maanmittauslaitoksen tulevai-

suuden tavoitteena on kuitenkin lisätä kiinteistötietötietojärjestelmään näiden kahden osan lisäksi vielä suunni-

telmaosa. (Vitikainen 2013, s. 24) 
12 KTJ on tällä hetkellä kaksiulotteinen järjestelmä, mutta tulevaisuudessa sen muuttamisesta kolmiulotteiseen 

järjestelmään on keskusteltu (MMM 2008). 

http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistorekisterikartta
http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistorekisterikartta
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maanlaajuisen yhtenäisen rekisterikartan. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat, jotka ovat ottaneet 

huolehtiakseen kiinteistörekisterin pidon omilla asemakaava-alueillaan, ylläpitävät kiinteistö-

rekisteriä omissa kuntajärjestelmissään, mutta päivittävät tiedot edelleen valtakunnalliseen 

kiinteistötietojärjestelmään. Kiinteistö katsotaan rekisteröidyksi vasta, kun se on viety valta-

kunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään. (KRL 392/1985 § 1; Lappalainen 2002, s.8–9, 30; 

MML 2014a) 
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4 Lainsäädäntö ja ohjeistus 

Kiinteistöjärjestelmään kuuluva kiinteistörekisterin pito, ja siihen liittyvät kiinteistötoimituk-

set ovat Suomessa lainsäädännöllistä toimintaa (MMM 2012, s. 6). Tämän työn kannalta 

oleellisimmat lait ovat kiinteistönmuodostamislaki (554/1995), maankäyttö- ja rakennuslaki 

(132/1999) sekä kiinteistörekisterilaki (392/1985). Lisäksi Maanmittauslaitos on antanut kiin-

teistörekisterin pitämisestä ja niihin liittyvistä kiinteistötoimituksista ohjeita, joita kiinteistö-

rekisteriä pitävien, ja siihen muuten osallistuvien viranomaisten tulee noudattaa soveltuvin 

osin. Näistä merkittävimmät ovat ohjeet kiinteistörekisterin pitämisestä (MML 2014d), kiin-

teistörekisterin pidon yhteiset pelisäännöt kiinteistötietojärjestelmässä (MML 2014e) sekä 

toimitusmenettelyn käsikirja (TMK 2014). 

4.1 Lainsäädäntö 

Seuraavassa on esiteltynä kiinteistörekisterin pidon, ja siihen liittyvien kiinteistötoimituksien 

kannalta oleellisimmat voimaan tulleet lait sekä lakien muutokset. 

Ensimmäisen kerran kaupungin kiinteistöjen kirjaamisesta annettiin ohjeita 1350-luvun Mau-

nu Eerikinpojan kaupunkilaissa (MEKL). Vuoden 1734 rakennuskaaressa annettiin säännök-

siä uudemman kerran kiinteistöjen kirjaamisesta sekä lisäksi asemakaavan mukaisista kortteli- 

ja tonttijaoista (Lappalainen 2002, s.10–11.)  

Vuonna 1985 tapahtui merkittävä muutos kiinteistörekisterin pitoon, kun kiinteistörekisterila-

ki (392/1985) ja kiinteistörekisteriasetus (481/1985) tulivat voimaan 1.7.1985. Uuden lain 

avulla yritettiin yhtenäistää rekisterinpito kaupungeissa ja kunnissa. Kiinteistörekisterilain ja -

asetuksen mukaisesti kiinteistörekisteri käsitti entisen maarekisterin ja tonttikirjan, ja se muo-

dostui jakolain 284.1 §:n ja kaavoitusalueiden jakolain 115.1 §:n mukaisista kiinteistöistä 

sekä jakolain 284.2-3 §:n mainituista yksiköistä. Lisäksi kiinteistörekisterilaissa annettiin tar-

kat säännökset kiinteistörekisterin tietosisällöstä. (Lappalainen 2002, s. 23.)  

Kiinteistörekisterilain jälkeen seuraava suurempi muutos tapahtui, kun kiinteistöjen muodos-

tamista koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin vuoden 1997 alusta lukien, jol-

loin tulivat voimaan kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) ja useat muut kiinteistönmuodos-

tamiseen liittyvät lait ja lakien muutokset. Uudella lailla kumottiin seuraavat voimassa olleet 

lait: jakolaki, kaavoitusaluiden jakolaki, tilojen yhdistämisestä annettu laki (403/1951) sekä 

eräistä tilusjärjestelyistä annettu laki (54/1975).13 Kiinteistönmuodostamislain tarkoituksena 

on koota yhteen lakiin kiinteistönmuodostamista koskevat säännökset ja lisäksi yhdenmukais-

taa eri säännökset mahdollisimman pitkälle. (Lappalainen 2002, s. 25.)  

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) tuli voimaan 1.1.2000, ja sillä kumottiin tontin ja 

yleisen alueen mittausta koskeva kiinteistömuodostamislain 6 luku. Uuden lain myötä syntyi 

muutoksia myös kiinteistörekisterilakiin (323/1999, 873/1999 ja 1149/1999) (Lappalainen 

2002, s. 26.) Nyt tonttien ja yleisten alueiden muodostamista kiinteistöksi muodostaminen 

suoritetaan pääasiassa lohkomalla (Leväinen 1989, s.26). Uutta on myös, että tontiksi saadaan 

muodostaa vain sitovan tonttijaon mukainen määräala. (Lappalainen 2002, s. 26). 

                                                 
13 Jakolaki (407/1952), kaavoitusaluiden jakolaki (359/1960), tilojen yhdistämisestä annettu laki (403/1951) sekä 

eräistä tilusjärjestelyistä annettu laki (54/1975). 
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Kiinteistörekisterilakiin tehty muutos (323/1999) laajensi kuntien rekisterinpitovastuuta niin, 

että se kattaa koko asemakaava-alueen. Tämä tarkoitti sitä, että kunta sai päättää, ottaako se 

hoitaakseen kiinteistörekisterin pitämisen myös uuteen asemakaava-alueeseen luettavalla ny-

kyisellä rakennuskaava-alueella (HE 110/1998). Muutoksen myötä myös toimitustuotanto 

asemakaava-alueen sisällä siirtyi pääosin kunnan vastuulle, lukuun ottamatta yleistietoimituk-

sia, tilusjärjestelytoimituksia ja erillisiä lunastustoimituksia sekä jakotoimituksia. Näin syntyi 

tilanne, jossa kunnat eivät pystyneet enää hoitamaan laissa niille määrättyjä rekisterin pitoon 

liittyviä tehtäviä. Tämän seurauksena kaikki kiinteistörekisteriä pitävät kunnat tekivät asian-

omaisten maanmittaustoimistojen kanssa sopimuksen siitä, että maanmittaustoimistot hoitavat 

kiinteistörekisterin teknisen ylläpidon kuntien vastuulla olevilla asemakaava-alueilla niiden 

rekisteriyksiköiden osalta, jotka aikaisemmin kuuluivat maanmittaustoimiston vastuulle (enti-

set maarekisteriyksiköt).  Sopimus kattoi myös niiden kiinteistönmuodostamistoimitusten 

huolehtimisvastuun siirtämisen maanmittaustoimistolle, jotka sopimuksen nojalla rekisteröi-

dään maanmittaustoimiston ylläpitämään kiinteistörekisteriin. (Lappalainen 2002, s.45–46.) 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kiinteistörekisterilakiin (392/1985) on tehty lukuisia 

muutoksia sen voimaantulon jälkeen. Yksi oleellisimmista kiinteistörekisterilain muutoksista 

(454/2000) 1 § tuli voimaan 1.6.2005, jonka mukaan kiinteistörekisteri on osa kiinteistötieto-

järjestelmää, ja tieto katsotaan merkityksi kiinteistörekisteriin silloin, kun tieto on tallennettu 

kiinteistötietojärjestelmään. Tämä muutos liittyy 1.1.2003 voimaan tulleeseen lakiin kiinteis-

tötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002).14 Lain mukaan KTJ:n 

kiinteistöosa tulee olemaan virallinen valtakunnallinen kiinteistörekisteri, jonka ylläpitäjinä 

toimivat nykyiset kiinteistörekisterin pitäjät (Lappalainen 2002, s. 11–12).  

Lisäksi viimeaikaisista lakimuutoksista tämän työn kannalta oleellisia ovat kiinteistönmuo-

dostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muutokset, jotka astuivat voimaan 

1.2.2014. Lakimuutoksen tarkoituksena on edistää kiinteistötoimituksen aloittamisen ja eräi-

den kiinteistörekisterin pitäjän päätösten sähköistä tiedoksiantoa.15 (HE 159/2013.) 

4.2 Maanmittauslaitoksen ohjeistus  

Maanmittauslaitos on antanut ohjeita sekä suosituksia koskien kiinteistörekisterin pitoa sekä 

siihen liittyviä kiinteistötoimituksia, sillä valtakunnallinen vastuu kiinteistörekisterijärjestel-

män kehittämisestä, ylläpidosta ja toimivuudesta on Maanmittauslaitoksella. Näiden ohjeiden 

ja suositusten tavoitteena on neuvoa ja ohjata kiinteistörekisterin pitäjiä, mutta myös yhden-

                                                 
14 Laki kiinteistötietöjärjestelmä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002) sai alkunsa hallituksen esitykses-

tä (HE 141/2001), jossa lakia perusteltiin seuraavasti: ”Ehdotetun lain tarkoituksena järjestää kiinteistöjä ja 

muita maa- ja vesialueiden yksiköitä koskeva valtakunnallinen tietopalvelu. Lain nojalla järjestettäisiin kiinteis-

töjä koskevien tietojen saatavuus niin, että yhdestä yhtenäisestä valtakunnallisesta tietopalvelujärjestelmästä, 

kiinteistötietojärjestelmästä, voitaisiin antaa tietoja kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden yksiköistä, 

niihin kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista sekä niiden omistajista ja haltijoista.” (HE 141/2001.) 
15 Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiinteistötoimituksen aloittamisesta tiedotetaan tavallisella kirjeellä. 

Poikkeustapauksissa kutsuminen tapahtuu julkaisemalla kutsu sanomalehdessä. Asianosaiset voivat myös sopia 

toimituksen ajankohdasta. Menettelyn joustavuuden lisäämiseksi ja tiedoksiantoa koskevan sääntelyn selkiyttä-

miseksi ehdotetaan täsmennettäväksi, että kutsu kiinteistötoimitukseen voitaisiin toimittaa asianosaisen suostu-

muksella tavallisena sähköisenä tiedoksiantona. Toimituskokousten koolle kutsuminen tapahtuisi jatkossakin 

postitse toimitettavalla kirjallisella kutsukirjeellä niissä tilanteissa, joissa asianosaisella ei joko ole sähköpostia 

käytössään tai hän ei ole toimitushakemuksessa tai muutoin antanut nimenomaista suostumusta sähköisen tie-

doksiannon käyttämiseen. (HE 159/2013.) 
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mukaistaa viranomaisten toimintaa kiinteistörekisterin pidossa ja siihen liittyvissä kiinteistö-

toimituksissa. Yhdenmukaiset toimintatavat helpottavat asiakkaita.16  

Ohje kiinteistörekisterin pitämisestä on hyväksytty kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan 

ohjausryhmässä 31.3.2014, ja se koskee sekä Maanmittauslaitosta että kiinteistörekisterin 

pitäjinä toimivien kuntien kiinteistöinsinöörejä. Ohjetta sovelletaan kiinteistörekisteriin tehtä-

vien merkintöjen tekemiseen sekä tietojen ylläpitoon, ja se ei koske lainhuuto- ja kiinnitysre-

kisteriin merkittäviä KTJ:n tietoja. (MML 2014d.) 

Rekisterinpidon pelisäännöillä Maanmittauslaitos pyrkii antamaan yhtenäisiä toimintaperiaat-

teita erilaisissa rekisterinpidon tilanteissa. Pelisääntöjen tärkein tehtävä on kuitenkin huolehtia 

tiiviin yhteistyön muodostumisesta ja ylläpitämisestä paikallistasolla kiinteistörekisteriä pitä-

vän kunnan ja Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden välille, sekä sitä kautta yhteisesti sovit-

tujen toimintamallien käyttämisestä rekisterin pidossa. (MML 2014e.)  

Kiinteistötoimitusten kannalta oleellisin on Toimitusmenettelyn käsikirja, joka ei ole lain mu-

kaan velvoittavuudeltaan määräys eikä ohje, vaan se luokitellaan suositukseksi. Toimitusme-

nettelyn käsikirja antaa menettelysuosituksia kiinteistötoimitusten tekemistä varten, ja se on 

ensisijaisesti tarkoitettu kiinteistötoimituksia tekevien toimitusinsinöörien käyttöön. (TMK 

2014.) 

                                                 
16 Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti kiinteistörekisterin pitoon liittyvät ohjeistukset: Ohje kiinteistörekisterin 

pitämisestä (MML 2014d), rekisterinpidon pelisäännöt (MML 2014e) sekä kiinteistötoimituksiin liittyvä Toimi-

tusmenettelyn käsikirja (TMK 2014). 
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5 Seinäjoen kaupunki kiinteistörekisterin pitäjänä 

Seinäjoen kaupunki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaim-

min kasvavista kaupunkikeskuksista.17 Vuoden 2014 lopussa Seinäjoella asui noin 60 800 

asukasta. Yhdeksän kunnan muodostamalla Seinäjoen kaupunkiseudulla asukkaita oli noin 

150 000. Seinäjoen kaupungin nykyinen kokonaispinta-ala on noin 1470 km2.  (Seinäjoki 

2014.) 

5.1 Seinäjoen kaupungin ylläpitämä kiinteistörekisteri 

Seinäjoen kaupunki huolehtii kiinteistörekisterin pidosta kaikilta asemakaava-alueiltaan, lu-

kuun ottamatta MRL 10 luvussa tarkoitettua ranta-asemakaava-aluetta.  Asemakaava-alueen 

ulkopuolella rekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kiinteistörekisterin pitäjän tulee huo-

lehtia sille laissa määrätyistä tehtävistä rekisterinpitoalueeltaan 18. KRL 5 §:n mukaisesti kiin-

teistörekisterin pidosta Seinäjoen kaupungissa vastaa Seinäjoen kaupungin kiinteistöinsinööri. 

Seinäjoen kaupungin ylläpitämä kiinteistörekisteri sisältää ne tontit19 ja yleiset alueet20, jotka 

ovat rekisteröitynä kiinteistörekisteriin. Rekisteri sisältää tietoja näiden yksiköiden ominai-

suuksista ja sijainneista sekä muista yksikköä koskevista tiedoista.21  (Lappalainen 2002, s. 

39.) 

5.2 Tontin ja yleisen alueen merkitseminen kiinteistörekisteriin 

Seuraavassa on esiteltynä lyhyesti eri vaiheet, joiden kautta tontti ja yleinen alue saadaan re-

kisteröityä kiinteistörekisteriin. Tässä työssä keskitytään tontin ja yleisen alueen muodostami-

seen ja rekisteröimiseen, joista lisää seuraavassa kappaleessa.  

 

5.2.1 Asemakaava ja tonttijako 

Asemakaavassa vahvistetaan alueiden kaavallinen käyttötarkoitus ja muun muassa rakennus-

kortteleiden rakennusoikeuden määrä ja rakennusten sijoittuminen. Seinäjoen kaupungin kau-

punkisuunnittelu ja kaavoitus -tulosalue vastaa asemakaavoituksesta Seinäjoen kaupungin 

alueella. (Seinäjoki 2015; Jatkola 2014; Perasto 2014.) 

                                                 
17 Kaupungin oikeudet Seinäjoki sai vuonna 1960 (Seinäjoki 2014). 
18. KRL 5 §:n mukaisesti kiinteistörekisterin pidosta Seinäjoen kaupungissa vastaa Seinäjoen kaupungin kiinteis-

töinsinööri. 
19 Tontilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteistöä, joka on mer-

kitty tonttina kiinteistörekisteriin (KML 554/1995 § 2 momentti 3). 
20 Yleisellä alueella tarkoitetaan kunnan omistamaa kiinteistöä, joka on muodostettu asemakaavassa katualueek-

si, toriksi tai katuaukioksi, virkistysalueeksi, liikennealueeksi, loma- ja matkailualueeksi, suojelualueeksi, vaara-

alueeksi, erityisalueeksi tai vesialueeksi osoitetusta alueesta tai sen osasta ja joka on merkitty yleisenä alueena 

kiinteistörekisteriin. Kadut ja puistot muodostavat suurimman osan yleisistä alueista. (KML 554/1995 § 2 mo-

mentti 4.) 
21 Yksikköä koskevina tietoina merkitään kiinteistörekisteriin yksikön sijaintikunnan, kaupunginosan tai muuhun 

niihin verrattavan alueen nimi sekä, jos sellainen on annettu, rekisteriyksikön ja sen sijaintikorttelin nimi. Lisäksi 

merkitään rekisteriyksikköä koskevina tietoina yksikön rekisteröimisajankohta sekä yksikön pinta-ala, laatu, 

rasitteet ja osuus yhteiseen alueeseen samoin kuin muita tietoja. (KRL 1-2 ja 7 §.) 
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Asemakaavan voimaantulon jälkeen tai asemakaavan yhteydessä laaditaan rakennuskortteliin 

sitova tonttijako,22 jossa osoitetaan ja vahvistetaan korttelin jakaantuminen rakennuspaikoiksi, 

eli tonteiksi. Seinäjoella kartastoinsinööri laatii tonttijaot tai sen muutokset maanomistajan 

hakemuksesta tai kaupungin omasta aloitteesta, ja niiden tulee aina perustua vahvistettuun ja 

voimassa olevaan asemakaavaan. Laatimisen jälkeen tonttijaon hyväksyy Seinäjoen kaupun-

gin kiinteistöinsinööri. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle. (Seinäjoki 2014; Jatkola 

2014; Perasto 2014.) 

 

5.2.2 Kiinteistönmuodostus ja rekisteröinti  

Kiinteistötoimitusten23 avulla muodostetaan kiinteistörekisteriin merkittävät voimassa olevan 

asemakaavan ja tonttijaon mukaiset tontit sekä voimassa olevan asemakaavan mukaiset ylei-

set alueet. Seinäjoella tontti muodostetaan pääsääntöisesti24 tontin lohkomistoimituksella ja 

yleinen alue yleisen alueen lohkomistoimituksella. (Seinäjoki 2015; Jatkola 2014; Perasto 

2014.) 

Lohkomisen jälkeen muodostetut tontit ja yleiset alueet merkitään kiinteistörekisteriin. Kiin-

teistö katsotaan rekisteröidyksi nykyisen lainsäädönnön (KRL 392/1985 § 1) mukaan, kun se 

on rekisteröity Maanmittauslaitoksen ylläpitämään valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestel-

mään. Rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Tonttijaolla osoitetaan, miten korttelialue jaetaan tonteiksi, ajoyhteys tonteille ja mahdollisten maanalaisten 

johtojen sijainti. Tonttijakoa laadittaessa pyritään ottamaan huomioon olemassa olevat kiinteistörajat. Tonttijaos-

ta laaditaan kartta, josta ilmenevät muun muassa tonttien numerot, pinta-alat, rajojen mitat sekä kiinteistöt ja 

määräalat, joista tontit muodostuvat.  (Seinäjoki 2015.) 
23 Seinäjoen kaupunki huolehtii kiinteistömuodostamislain (KML 554/1994 3§) mukaan niistä kiinteistötoimi-

tuksista ja muista toimenpiteistä niiltä alueilta, joilta se pitää kiinteistörekisteriä. Tämä tarkoittaa sitä, että Seinä-

joen kaupunki huolehtii pääasiassa kaikista asemakaava-alueillaan suoritettavista kiinteistötoimituksista. 
24 Rakennuspaikan ja yleisen alueen muodostaminen asemakaava-alueella voidaan toteuttaa seuraavien kiinteis-

tötoimituksien avulla: tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, kiinteistön laadun muutos, kiinteistön 

tunnuksen muutos, kiinteistöjen yhdistäminen ja tontin halkominen. (Vitikainen 2014.) 
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6 Seinäjoen kaupungin nykyinen toimitustuotantoprosessi  

Tässä kappaleessa on esiteltynä Seinäjoen kaupungin nykyinen toimitustuotantoprosessi, joka 

käsittää tonttien ja yleisten alueiden muodostamisen pääsääntöisesti lohkomalla sekä muodos-

tettujen tonttien ja yleisten alueiden rekisteröimisen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiin-

teistötietojärjestelmään (KTJ). Kuvassa on esitelty Seinäjoen kaupungin kiinteistötoimitukset. 

(Kuva 1.) 

 

Kuva 1. Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessiin kuuluvat kiinteistötoimitukset. 

 

Aineisto perustuu pääasiassa Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessissa työskentele-

vien työntekijöiden ryhmähaastatteluun (työpaja) 2.10.2013. Lisäksi suoritettiin yksilöhaastat-

teluja seuraaville henkilöille: mittaussuunnittelija Timo Koskinen 13.11.2013, kiinteistörekis-

terinhoitaja Hely Pöytälaakso 15.11.2013 ja toimitusinsinööri (yleiset alueet) Kristiina Krig-

sholm 27.1.2014. Seinäjoen kaupungin kiinteistöinsinööriä Mirja Jatkolaa ja kartastoinsinöö-

riä Seija Perastoa haastateltiin syksyn 2013 ja kevään 2015 välisenä aikana useampia kertoja. 

6.1 Roolit toimitustuotantoprosessissa 

Seuraavassa on esiteltynä toimitustuotantoprosessiin kuuluvat tehtävät ja tekijät (roolit). 

Työntekijä voi toimia yhdessä tai useammassa roolissa prosessissa työskennellessään. Roolien 

tehtävät selviävät tarkemmin kappaleessa 6.3. Prosessikuvaus on esitelty liitteissä (Liite 1; 

Liite 2; Liite 3). 

Kiinteistörekisterinhoitajan rooli: Pääsääntöisesti kiinteistörekisterinhoitajan tehtävistä vastaa 

Seinäjoen kaupungin kiinteistörekisterinhoitaja.  

Toimitusinsinöörin rooli: Toimitusinsinöörin tehtäviä tekevät Seinäjoen kaupungin kiinteis-

töinsinööri, kartastoinsinööri sekä kaksi toimitusinsinööriä. Myös kiinteistörekisterinhoitaja ja 

mittaussuunnittelija voivat vastata niistä toimitusinsinöörin rooliin kuuluvista tehtävistä, joi-

hin heidän pätevyytensä riittää. 

Karttaoperaattorin rooli: Karttaoperaattorien tehtävistä vastaavat Seinäjoen kaupungin kartta-

operaattorit. Karttaoperaattoreita on useampia.  
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Kiinteistörekisterin pitäjän rooli: Seinäjoen kaupungin kiinteistöinsinööri toimii kiinteistöre-

kisterin pitäjän roolissa.  

Mittausryhmän rooli: Mittausryhmän tehtävistä vastaa maastomittausteknikon alaisuudessa 

toimiva maastoryhmä, joka koostuu neljästä kartoittajasta ja kuudesta mittamiehestä. 

6.2 Trimble locus –paikkatietojärjestelmä 

Seinäjoen kaupunki ylläpitää kiinteistörekisteriään Trimble Locuksessa, joka on tietokanta-

pohjainen paikkatietojärjestelmä. Järjestelmä tarjoaa työkalut kiinteistöjen rekisteröintiproses-

sin hallintaan sekä kiinteistörekisterikartan ja kaiken hallinnollisen tiedon ylläpitoon. Trimble 

Locus koostuu useista eri toimialasovelluksista, joista Seinäjoella on käytössä kiinteistörekis-

terisovelluksen lisäksi muun muassa kaavarekisterisovellus. Tässä työssä haastateltiin    

Trimble Locuksen asiantuntijaa kartoittaakseen järjestelmän tarjoamia kehitysmahdollisuuk-

sia Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessiin.25 (Malinen 2014.) 

6.3 Tontin lohkominen ja rekisteröiminen prosessina 

Tässä kappaleessa on yksityiskohtaisesti selostettuna Seinäjoen kaupungin tontin lohkomises-

ta ja rekisteröimisestä muodostuva prosessikuvaus. Kyseinen prosessi on esitetty kaaviomalli-

na liitteissä. Kaaviossa on esitettynä tontin lohkomiseen ja rekisteröimiseen liittyvät vaiheet, 

ja niistä vastaavat työntekijät (roolit) sekä prosessin eri vaiheissa käytettävät järjestelmät. 

(Liite 1; Liite 2.) 

 

Vireilletulo, edellytykset ja määräys 

Tontin lohkominen voi tulla vireille kahdella eri tavalla, joko omistajan tai vuokralaisen kir-

jallisesta hakemuksesta tai kirjaamisviranomaisen ilmoituksesta.26 Kirjallisen hakemuksen 

Seinäjoella vastaanottaa kiinteistörekisterinhoitaja. Vaikka hakemus tehdään aina kirjallisesti, 

voi hakemuksen täyttää myös kiinteistörekisterinhoitaja hakijan puolesta. Esimerkiksi tällai-

nen tilanne syntyy kun, hakija soittaa Seinäjoen kaupungille ja haluaa saada apua hakemuksen 

täyttämiseen. Määräalan lohkominen tontiksi tulee vireille, kun maanmittaustoimiston (kir-

jaamisviranomaisen) ilmoitus määräalan lainhuudosta on saapunut Seinäjoen kaupungin kiin-

teistörekisterinhoitajalle. Suurin osa tontin lohkomisen vireilletuloista tapahtuu määräalan 

lainhuudon hyväksymisilmoituksen kautta. 

Vireilletulon jälkeen selvitetään lohkomisen edellytykset.27 Lohkomisen edellytysten tulee 

täyttyä, jotta voidaan antaa toimitusnumero ja määräys lohkomisen toteuttamiseen. Seinäjoel-

la tontin lohkomisten edellytykset selvittää kiinteistörekisterinhoitaja tai toimitusinsinööri. 

Mikäli lohkomiselle ei löydy edellytyksiä, toimitusinsinööri neuvottelee asiakkaan kanssa, ja 

                                                 
25 Seinäjoen kaupungilla on käytössä seuraavat Trimble Locuksen sovellukset: kartankäsittely, kaavarekisteri, 

ajantasakaavat, kiinteistörekisteri (joka pitää sisällään myös sen toimitusosion), tonttijakokartta, tonttikartta, 

yleisen alueen kartta, rakennus- ja huoneistorekisteri, rakennusvalvonta, osoite- ja nimistö, väestö, kiinteistö-

kauppa, maaomaisuus, ympäristövalvonta ja paikkatietoanalyysit.. 
26 Hakija voi olla esimerkiksi kaupunki, yksityinen henkilö, yhteisö tai perikunta. 
27 Tontin tulee olla voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen. Mikäli alueella ei ole tonttijakoa, tulee 

se ensin tehdä. 
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tarvittaessa jätetään lohkominen sikseen tai arkistoidaan tapaus odottamaan esteiden poistu-

mista. Jos lohkomiselle löytyy edellytykset, täyttää kiinteistörekisterinhoitaja lomakkeen mää-

räyksen antamisesta lohkomisen toteuttamiseen ja tallentaa sen verkkolevylle. 28 Määräyksen 

tarkistaa ja allekirjoittaa kiinteistörekisterin pitäjänä toimiva kiinteistöinsinööri. 

Lohkomista ei kuitenkaan tehdä, jos tontti voidaan muodostaa kiinteistön laadunmuutoksella. 

Tämä on yksinkertaisempi toimenpide ja asiakkaalle halvempi keino. Lisäksi lohkomista ei 

tehdä automaattisesti, mikäli asiakkaalla ei ole tarvetta rakentaa, koska lohkominen on asiak-

kaalle maksullinen. 

 

Arkistotutkimus ja tonttijaon laskenta 

Toimitusinsinööri tai mittaussuunnittelija (toimitusinsinöörin pyynnöstä) suorittaa tarvittavat 

arkistotutkimukset29. Tämän jälkeen mittaussuunnittelija (kartastoinsinöörin pyynnöstä) suo-

rittaa tonttijaon laskennan30 ja lähettää lasketun tonttijaon tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi 

kiinteistörekisterin pitäjälle. Kun uusi asemakaava tulee voimaan, lasketaan kerralla kaikki 

tonttijaot. 

 

 

Maastotyöpyyntö 

Kiinteistörekisterinhoitaja tai toimitusinsinööri pyytää tontin uusien rajojen maastoon merkit-

semistä ja/tai vanhojen rajamerkkien tarkistamista.31 Tämä tapahtuu puhelimella tai sähköpos-

tilla. Seinäjoen kaupungin mittausryhmä suorittaa tarvittavat maastomittaukset ja merkinnät. 

 

 

Toimituksen valmistelu 

Toimituksen valmistelee toimitusinsinööri tai kiinteistörekisterinhoitaja. Toimituksen valmis-

teluun kuuluu alustavan pöytäkirjan teko. Lisäksi toimituksen valmisteluvaiheessa tehdään 

alustava tonttikartta. Tämän tekee karttaoperaattori. Tonttikartta tallennetaan ja tehdään Trim-

ble Locus –järjestelmässä. 

 

Yhteydenotto ja tiedottaminen 

Kiireellisissä tapauksissa toimitusinsinööri ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii lohkomisajan-

kohdasta. Lohkominen voidaan sopia vaikka heti pidettäväksi, jos lohkominen ei koske muita 

asianosaisia. Yhteyttä voidaan ottaa myös muista syistä. Myös kiinteistörekisterinhoitaja voi 

olla yhteydessä asiakkaaseen. 

                                                 
28 Lomake on Word-muodossa. 
29 Arkistotutkimuksessa selvitetään kohteen alueeseen kohdistuvat rasitteet, muodostajakiinteistöjen osuudet 

yhteisiin ja käyttöoikeuden rajoitukset. 
30 Ennen tonttijaon laskentaa tulee toimitus olla perustettuna Trimble Locuksessa, jonne tontit merkitään kaa-

vayksikköinä. Kaavayksikköinä Trimble Locukseen merkitään muun muassa pinta-ala, kaavat, kiinteistöjaon 

muutokset ja, osoitteet. 
31 Maastossa tarkistetaan vanhat rajamerkit, rakennetaan tarvittavat uudet rajamerkit tai jätetään rajamerkit ra-

kentamatta. 
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Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut kiireestä, esimerkiksi rakentamisen vuoksi, toimitusinsinööri 

kutsuu asianosaiset kokoukseen.32 Tämä tapahtuu kuulutuksella tai kutsukirjeillä. Nämä teh-

dään vähintään 10 päivää ennen kokousta. 

 

Toimituskokous 

Toimitusinsinööri pitää lohkomistoimituskokouksen sovittuna ajankohtana joko paikanpäällä 

tonttialueella tai Seinäjoen kaupungintalolla. Asiakkaan tai muiden asianosaisten poissaolo ei 

estä toimituskokouksen pitämistä.  

Toimituksessa valitusaika on 30+2 päivää33 toimituksen lopettamista. Valitusaikaa ei tarvitse 

odottaa, jos kaikki asianosaiset hyväksyvät toimituksen. Toimituskokouksessa annetaan tar-

vittaessa paikalla olleille asianosaisille valitusosoitus, jonne asianosainen voi halutessa valit-

taa toimituksesta.  

 

Toimituksen lopettaminen 

Toimitusinsinööri laatii lopullisen pöytäkirjan Wordilla.  Pöytäkirja tallennetaan sille erikseen 

varatulle verkkolevylle.  Pöytäkirjan laatimisen jälkeen asiakkaat allekirjoittavat pöytäkirjan, 

mikäli hyväksyvät sen. 

Karttaoperaattori täydentää tonttikarta-aineiston Trimble Locus –järjestelmään. Aineiston 

täydentäminen voi tapahtua heti toimituksen lopettamisen jälkeen, mikäli asianosaiset ovat 

allekirjoittaneet lopullisen pöytäkirjan tai valitusajan päätyttyä, jos asianosaiset eivät ole alle-

kirjoittaneet lopullista pöytäkirjaa (valitusaika on 30+2 päivää).  

 

Rekisteröinti 

Ennen rekisteröintiä toimitusinsinööri tai kiinteistörekisterinhoitaja tarkistaa vielä toimitus-

pöytäkirjan, jonka jälkeen kiinteistörekisterin pitäjä antaa luvan tontin rekisteröimiseen 

Maanmittauslaitoksen verkossa olevaan KTJ:hin allekirjoittamalla toimitusasiakirjat, mikäli 

toimitus täyttää kiinteistönmuodostuslain mukaiset vaatimukset.34 Rekisteröintiluvan jälkeen 

kiinteistörekisterinhoitaja (toimitusinsinööri) suorittaa kiinteistön esirekisteröimisen Trimble 

Locuksessa tekemällä esikiinteistön. Esirekisteröimisen jälkeen kiinteistörekisterinhoitaja 

(toimitusinsinööri) tekee Trimble Locuksessa siirtotiedoston KTJ:hin. Rekisteröitävä tontti 

menee yön aikana rekisteriin ja seuraavana päivänä tarkistetaan, että tontti on rekisteröitynyt 

oikein. Tarkistus tehdään paluusanoman avulla. 

 

 

                                                 
32 Kutsu lähetetään hakijoille ja rajanaapureille sekä lisäksi tarvittaessa rasiteoikeuden haltijoille, nautintaoikeu-

den haltijoille ja panttioikeuden haltijoille. 
33 Toimituksen valitusaika on 30 arkipäivää, mutta tämän lisäksi valitusaikaan lisätään kaksi arkipäivää, jonka 

kuluessa oletetaan tiedon mahdollisesta valittamisesta tulleen kaupungille. 
34 Tontin rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakija omistaa koko tontin alueen ja että tontin alueeseen vahvis-

tetut kiinnitykset eivät ole esteenä.  
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Ilmoitukset 

Kiinteistörekisterinhoitaja tai toimitusinsinööri ilmoittaa asiakkaalle kirjeitse lohotun tontin 

rekisteröimisestä ja antaa laskun sekä asiakirjat (pöytäkirja ja toimituskartta) toimituksesta. 

Tarvittaessa toimitetaan asiakkaalle tai rakennusvalvontaan tarvittavat karttakopiot rakennus-

lupaa varten. 

Lisäksi karttaoperaattori ilmoittaa verottajalle tontin rekisteröimisestä ja lähettää kopiot kar-

toista papereina. Näin kiinteistövero kohdistuu oikeaan kiinteistöön. 

 

 Asiakirjojen arkistointi 

Rekisteröimisen jälkeen karttaoperaattori arkistoi toimitusasiakirjat käsiarkistoon Seinäjoen 

kaupungille. Asiakirjat arkistoidaan kortteleittain. 

 

6.4 Yleisen alueen lohkominen ja rekisteröinti prosessina 

Tässä kappaleessa on yksityiskohtaisesti selostettuna Seinäjoen kaupungin yleisen alueen 

lohkomisesta ja rekisteröimisestä muodostuva prosessikuvaus. Kyseinen prosessi on esitetty 

kaaviomallina liitteissä. Kaaviossa on esitettynä tontin lohkomiseen ja rekisteröimiseen liitty-

vät vaiheet, ja niistä vastaavat työntekijät (roolit) sekä prosessin eri vaiheissa käytettävät jär-

jestelmät. (Liite 2, Liite 3). 

 

Vireilletulo, edellytykset ja määräys 

Yleisen alueen lohkominen tulee vireille, joko kaupungin aloitteesta tai maanomistajan kirjal-

lisesta hakemuksesta. Suurin osa vireilletuloista tapahtuu kuitenkin kaupungin omasta aloit-

teesta. Hakemuksen saavuttua Seinäjoen kaupungille merkitsee kiinteistörekisterinhoitaja sen 

saapuneeksi. Tämän jälkeen selvitetään täyttyvätkö edellytykset lohkomiselle. Yleisen alueen 

lohkomisen edellytyksenä on, että alue on tai siirtyy toimituksessa kaupungin omistukseen tai 

kyseessä on ensimmäisen asemakaavan mukaisesta alueesta, jolloin omistusoikeus saadaan 

lohkomalla. Mikäli yleisen alueen lohkomisen edellytykset täyttyvät, antaa kiinteistörekisterin 

pitäjä määräyksen lohkomisen toteuttamiseen. Määräys tehdään Word-muotoisena ja tallenne-

taan kaupungin verkkolevylle. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen kiinteistörekisterin pitäjä 

voi myös määrätä yleisen alueen lohkomisen toteuttavaksi ilman hakemustakin. 

 

Arkistotutkimukset ja yleisen alueen laskenta 

Toimitusinsinööri tai mittaussuunnittelija (toimitusinsinöörin pyynnöstä) tekee tarvittavat 

arkistotutkimukset ja perustaa toimituksen Trimble Locukseen. Tämän jälkeen toimitusinsi-

nööri tai mittaussuunnittelija (toimitusinsinöörin pyynnöstä) suorittaa yleisen alueen lasken-

nan Trimble Locuksessa. 
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Mahdolliset maastotyöt 

Mittaussuunnittelija tai toimitusinsinööri pyytää tarvittaessa yleisen alueen uusien rajojen 

maastoon merkitsemistä tai vanhojen rajamerkkien tarkistamista. Tämä tapahtuu puhelimella 

tai sähköpostilla. Seinäjoen kaupungin mittausryhmä suorittaa tarvittavat maastomittaukset ja 

merkinnät. Yleisen alueen lohkomisessa ei välttämättä suoriteta maastotöitä, esimerkiksi jos 

toimitaan kokonaan kaupungin omistamalla maalla. 

 

Toimituksen valmistelu 

Toimituksen valmistelee toimitusinsinööri tai mittaussuunnittelija (toimitusinsinöörin pyyn-

nöstä). Toimituksen valmisteluun kuuluu alustavan pöytäkirjan teko sekä rasitteiden selvittä-

minen. 

Ennen toimituskokousta karttaoperaattori tekee maastotöiden jälkeen toimituskartan ja tulos-

taa tämän. Toimituskartta voidaan tehdä myöhemmässäkin vaiheessa, jos asianosaisena on 

vain kaupunki. 

 

Mahdollinen tiedottaminen 

Toimitusinsinööri kutsuu asianosaiset kokoukseen. Tämä tapahtuu kuulutuksella tai kutsukir-

jeillä. Nämä tehdään vähintään 10 päivää ennen kokousta. Tiedottamista ei tarvita, jos asian-

osaisena on pelkästään kaupunki itse, sillä tällöin tiedotus katsotaan hoituneen sisäisesti. 

 

Kokous 

Toimitusinsinööri pitää lohkomistoimituskokouksen sovittuna ajankohtana joko paikanpäällä 

yleisella alueella tai yleensä Seinäjoen kaupungintalolla. Asiakkaan tai muiden asianosaisten 

poissaolo ei estä toimituskokouksen pitämistä.  

Toimituksessa valitusaika on 30+2 päivää toimituksen lopettamista. Valitusaikaa ei tarvitse 

odottaa, jos kaikki asianosaiset hyväksyvät toimituksen. Toimituskokouksessa annetaan tar-

vittaessa paikalla olleille asianosaisille valitusosoitus, jonne asianosainen voi halutessa valit-

taa toimituksesta.  

Toimituskokouksessa käsitellään rasitteiden poistaminen yleisen alueen osalta.  Toimitusko-

kousta ei tarvitse pitää, jos asianosaisena on ainoastaan kaupunki. 

 

Toimituksen lopettaminen 

Toimitusinsinööri laatii lopullisen pöytäkirjan Wordilla.  Pöytäkirja tallennetaan sille erikseen 

varatulle verkkolevylle.  Pöytäkirjan laatimisen jälkeen asiakkaat allekirjoittavat pöytäkirjan, 

mikäli hyväksyvät sen. Jos asianosaisia ei ole, ei allekirjoituksia tule. 
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Karttaoperaattori täydentää tonttikarta-aineiston Trimble Locus –järjestelmään. Aineiston 

täydentäminen voi tapahtua heti toimituksen lopettamisen jälkeen, mikäli asianosaiset ovat 

allekirjoittaneet lopullisen pöytäkirjan tai valitusajan päätyttyä, jos asianosaiset eivät ole alle-

kirjoittaneet lopullista pöytäkirjaa (valitusaika on 30+2 päivää).  

 

Rekisteröinti 

Ennen rekisteröintiä toimitusinsinööri tarkistaa vielä toimituspöytäkirjan, jonka jälkeen kiin-

teistörekisterin pitäjä antaa luvan yleisen alueen rekisteröimiseen Maanmittauslaitoksen ver-

kossa olevaan KTJ:hin allekirjoittamalla toimitusasiakirjat, mikäli toimitus täyttää kiinteis-

tönmuodostuslain mukaiset vaatimukset. Rekisteröintiluvan jälkeen toimitusinsinööri tai mit-

taussuunnittelija suorittaa kiinteistön esirekisteröimisen Trimble Locuksessa tekemällä esi-

kiinteistön. Esirekisteröimisen jälkeen toimitusinsinööri tai mittaussuunnittelija tekee Trimble 

Locuksessa siirtotiedoston KTJ:hin. Rekisteröitävä yleinen alue menee yön aikana rekisteriin 

ja seuraavana päivänä tarkistetaan, että yleinen alue on rekisteröitynyt oikein. Tarkistus teh-

dään paluusanoman avulla. 

 

Ilmoitukset 

Mittaussuunnittelija tai toimitusinsinööri ilmoittaa mahdollisille asianosaisille kirjeitse yleisen 

alueen rekisteröimisestä. Lisäksi hän ilmoittaa rekisteröimisestä kunnallistekniikasta vastaa-

ville. 

Karttaoperaattori ilmoittaa verottajalle rekisteröimisestä ja antaa kopiot kartoista papereina. 

Näin kiinteistövero kohdistuu oikeaan kiinteistöön. 

 

Asiakirjojen arkistointi 

Rekisteröimisen jälkeen karttaoperaattori arkistoi toimitusasiakirjat Seinäjoen kaupungin kä-

siarkistoon. Asiakirjat arkistoidaan kortteleittain. Toimitusasiakirjat skannataan lisäksi PDF-

formaattiin. 
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7 Vertailukaupungit  

Tässä kappaleessa on esiteltynä vertailukaupungeiksi valittujen Lahden kaupungin, Jyväsky-

län kaupungin sekä Kokkolan kaupungin toimitustuotantoprosessin (tontti ja yleinen alue) 

avainkohtia. Avainkohdilla tarkoitetaan sellaisia seikkoja, joita kyseinen kaupunki on kokenut 

toimiviksi, kehityksen arvoisiksi tai muuten huomion arvoisiksi asioiksi, joko omassa toimi-

tustuotantoprosessissaan tai yleisesti ajatellen kuntien toimitustuotantoprosesseissa.  

7.1 Lahden kaupunki 

Seuraavassa on esiteltynä oleellisimpia kohtia Lahden kaupungin toimitustuotantoprosessin 

eri vaiheista. Aineisto perustuu Lahden kaupungissa kiinteistöinsinöörinä toimivan Mika 

Järvelän haastatteluun 6.3.2014, ja hänen antamiinsa aineistoihin Lahden kaupungin 

toimitustuotantoprosessista. 

 

7.1.1 Sähköinen järjestelmä DORIS 
 

Lahden kaupungilla on tällä hetkellä käytössä sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä Doris, 

joka arkistoi syntyneet dokumentit sähköisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Lahti pyrkii 

käyttämään paperisia tulosteita mahdollisimman vähän. Asiakkaalla on kuitenkin 

mahdollisuus myös paperiseen menettelyyn, mutta tämä menettely tuo lisäkustannuksia 

asiakkaalle, koska se työllistää kaupunkia enemmän. 

 

Sähköisen järjestelmän edut ovat pieniä etuja useassa eri vaiheessa, mutta yhteen summattuna 

ne helpottavat suuresti koko toimitustuotantoprosessia. Lisäksi sähköisen järjestelmän 

käyttöönotto on pakottanut tarkastelemaan toimitustuotantoprosessia ja sen mahdollisia 

epäkohtia. 

 

Lahden kaupungin mukaan sähköisellä järjestelmällä on ainakin seuraavanlaisia etuja: 

 

 

- Järjestelmä antaa käyttäjälle toimituksesta tietoja automaattisesti sähköpostilla. 

 

- Järjestelmä voidaan yhdistää kuntalaisen kuntalaistiliin, jolloin kaikki asiakirjat ja 

tiedot tulevat sähköisenä kuntalaistilille. Asiakkaan ei siis tarvitse itse säilyttää 

asiakirjoja, vaan ne ovat aina saatavissa kuntalaistililtä. 

 

- Järjestelmä valvoo automaattisesti toimitusta antamalla käyttöoikeudet työtehtävän 

perusteella. 

 

- Kaupungin tavoitteena on pysyä koko toimitusprosessin ajan sähköisenä. 
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7.1.2 Pääkohtia Lahden toimitustuotantoprosessista 
 

Toimitusten hakeminen 

 

Toimitusten hakemisessa Lahti käyttää Trimble Locuksen omaa hakemusmenettelyä. Tällä 

tavoin saadaan tiedot yhdistettyä myöhemmässä vaiheessa suoraan Trimble Locuksessa 

tehtäviin muihin toimituksen vaiheisiin. Näin työntekijöiden ei tarvitse kirjoittaa uudestaan jo 

aikaisemmin kirjoitettuja tietoja toimituksesta. Tämä menettely myös vähentää 

kirjoitusvirheiden mahdollisuutta. 

 

Lisäksi Lahden kaupunki ei enää hae itse omia toimituksiaan, vaan perustaa toimituksen ja 

aloittaa sen toteuttamisen.  Tämä vähentää sisäistä työtä. 

 

 

Määräyksen antaminen 
 

Sähköisen järjestelmän käyttöön ottamisen jälkeen toimitusmääräyksiä ei enää anneta 

erikseen, koska järjestelmä valvoo käyttäjien toimia määrittelemällä käyttöoikeuksien avulla 

erilaisten roolien toimet. Tässä kohtaa on katsottu, että lain hakema tavoite määräyksen 

antamisen kohdalla on, että hakijalle tulee tieto siitä, kuka hoitaa toimitusta. Sähköisessä 

järjestelmässä tämä tieto tulee automaattisesti. 

 

 

Toimituksen valmistelu 
 

Lahdessa toimitusten valmistelu tapahtuu lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin Seinäjoella. 

Toimituspöytäkirjan tekeminen voidaan kuitenkin aloittaa jo toimituksen 

perustamisvaiheessa. Toimituskartan aloittamisajankohta vaihtelee riippuen siitä, että 

tarvitaanko toimituskarttaa vasta loppuvaiheessa, jos ei ole muita asianosaisia kuin kaupunki. 

 

 

Tiedottaminen  
 

Kaikki toimitusprosessin aikana tapahtuva tiedottaminen tapahtuu sähköisesti, jos toimitusta 

on haettu sähköisesti. 

 

 

Toimituskokous 
 

Lahti pyrkii myös toimituskokouksessa pysymään paperittomana. Esimerkiksi 

toimituskokouksissa näytetään tarvittavia aineistoja tai tietoja tietokoneen ruudulta tai 

projektorilta. Tämä mahdollistaa useiden eri aineistojen käyttämisen myös 

toimituskokouksissa. 
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Toimituksen lopetus 
 

Lahti on irrottanut rekisteröinnin erikseen toimituksesta. Itse toimitus loppuu silloin, kun 

annetaan hyväksyntä rekisteröimiselle. Sähköisessä järjestelmässä rekisteröintipäivämäärän 

lisäys pöytäkirjoihin on paperista versiota hankalampaa. 

 

 

Asiakaspalvelu toimituksessa 

 

Lahden kaupunki kokee, että hyvä asiakaspalvelu on ensisijaisen tärkeää. Näin ollen myös 

toimitustuotantoprosessista on yritetty tehdä mahdollisimman asiakasystävällinen, esimerkiksi 

asettamalla toimitushakemukselle vain minimitäyttövaatimukset. Toimitushakemukselta ei 

vaadita täydellisyyttä, vaan riittää, että tiedetään, mitä hakija hakee. Lahdessa ei haluta, että 

pelkän hakemuksen takia toimitus ei etene. 

7.2 Jyväskylän kaupunki 

Seuraavassa on esiteltynä oleellisimpia kohtia Jyväskylän kaupungin 

toimitustuotantoprosessin eri vaiheista. Aineisto perustuu Jyväskylän kaupungissa 

kiinteistöinsinöörinä toimivan Juha Kantasen haastatteluun 22.9.2014. 

 

7.2.1 Pääkohtia Jyväskylän toimitustuotantoprosessista 

 

Toimitusinsinöörin työnkuva 

Jyväskylässä kiinteistöinsinöörin alaisuudessa toimii kolme toimitusinsinööriä, joille on jaettu 

omat toimitusalueet Jyväskylässä. Toimitusinsinööri tekee toimituksen alusta loppuun, niin 

tontin lohkomistoimituksen kuin yleisen alueen lohkomistoimituksen. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kiinteistörekisterinhoitajan apuja toimituksen valmistelussa ei käytetä. Rekisteröinnissä 

toimitusinsinööri voi käyttää kiinteistörekisterinhoitajaa apuna. Toimitusinsinöörit suorittavat 

lisäksi kaavanlaskennan, niin tontin kuin yleisen alueen osalta.  

 

Kiinteistörekisterinhoitajan työnkuva 

Kiinteistörekisterinhoitaja tekee valmistelut työohjeiden mukaisesti kiinteistörekisterin pitäjän 

päätöksiin sekä huolehtii kiinteistörekisterin ylläpidosta. Kiinteistörekisterinhoitaja skannaa 

rekisteröidyt toimitukset sekä tonttijaot työarkistoon. Kiinteistörekisterinhoitaja voi tarvittaes-

sa valmistella toimituksia toimitusinsinöörille, vaikka pääsääntöisesti näin ei tehdä. 

 

Asiakaspalvelu 

Jyväskylässä ei käytetä suoria puhelinnumeroita kaupungin sivuilla, vaan kaikki puhelut kul-

kevat asiantuntevan asiakaspalvelun kautta. 
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Työohjeet 

Toimituksen jokaiseen eri vaiheeseen, esimerkiksi toimituspöytäkirjan ja toimituskartan te-

koon, on tehty omat työohjeet. Työohjeet toimivat Jyväskylässä näin ollen myös laatujärjes-

telmänä, koska niillä varmistetaan aineistojen yhteneväisyys. Työohjeita testataan uusilla 

työntekijöillä katsomalla, pystyvätkö he toimimaan työohjeiden avulla. Lisäksi Jyväskylässä 

tehdään paljon sisäisiä auditointeja, joiden avulla varmistetaan, että työohje ja toiminta vas-

taavat toisiaan. 

 

Tonttijako 

Jyväskylässä tehdään tällä hetkellä noin 250 tonttijakoa vuodessa. Kuntaliitokset saivat tontti-

jaot nousuun, mutta vähitellen määrä on siitä tasaantunut. Tontteja muodostetaan kuitenkin 

lukumäärällisesti paljon tätä enemmän, mutta suuri määrä tonttien muodostuksesta voidaan 

myös suorittaa laadunmuutoksen avulla. 

 

Nykyään tonttijaot tehdään kortteli kerrallaan ajan säästämiseksi. Tämä helpottaa myös raken-

tamisprosessia. Jyväskylä ei halua jarruttaa rakentamista aikaa vievällä tonttijakoprosessilla. 

 

Tonttijaon haasteet muodostuvat silloin, kun tonttijako ja olemassa oleva kiinteistöjaotus eivät 

kohtaa. Näitä ongelmia on syntynyt etenkin uusien kuntaliitosalueiden kohdalla. 

 

Yleisten alueiden toimituksia tehdään tällä hetkellä Jyväskylässä enemmän kuin ennen. Ny-

kyinen talouden taantuma on tämän mahdollistanut vähentämällä kiirettä muualla. 

 

Toimitusten hakeminen 

Toimitusta haetaan pääsääntöisesti sähköisesti, mutta hakemuksen voi täyttää myös paperise-

na. Tällä hetkellä noin 20 prosenttia hakemuksista tulee sähköisesti. Jyväskylässä ei käytetä 

Trimble Locuksen omaa hakemusmenettelyä, vaan käytössä on paikallisesti toteutettu sovel-

lus. Jyväskylässä ei haeta hakemuksen täydellisyyttä, vaan hakemuksen halutaan olevan mah-

dollisimman asiakasystävällinen.  

 

Määräalatunnusten antaminen 

Jyväskylä antaa kaikki määräalatunnukset, niin asemakaava-alueella kuin sen ulkopuolellakin. 

Näin saadaan määräalat näkyviin omassa järjestelmässä alueellisina merkintöinä. Määräala-

tunnukset antaa pääsääntöisesti kiinteistörekisterinhoitaja. 

 

Asiakirjojen arkistointi 

Jyväskylässä on käytössä sähköinen työarkistointi. 
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7.2.2 Jyväskylän onnistuneen toimitustuotantoprosessin avaimet 

 

Seuraavassa on esiteltynä lyhyesti keinoja, joiden avulla Jyväskylä on onnistunut luomaan 

toimivan toimitustuotantoprosessin.  

- Toimituksen tekee alusta loppuun toimitusinsinööri ilman toimitusvalmistelijoita. Jy-

väskylässä on todettu, että asiakkaalle on helpompaa, jos vain yksi henkilö vastaa ko-

ko prosessista. 

 

- Jyväskylässä ei ole enää kartanpiirtäjiä, vaan kartanpiirtäjät on korvattu toimitusinsi-

nööreillä. Syynä on se, että Jyväskylän mielestä graafisen osaamisen paikka on paik-

katietopuolella ja kiinteistönmuodostuksessa karttoja vain tulostetaan. Näin ollen kiin-

teistönmuodostuksessa ei kulu aikaa niin sanotun tiedon kaivamiseen muille, vaan 

saadaan keskittyä täysin tiedon luomiseen. 

 

 

- Trimble Locuksen karttasovellus WebMap on hyvin laajassa käytössä Jyväskylässä. 

Oleellista on myös se, että sovelluksen käyttäjät osaavat käyttää ja hyödyntää sovel-

lusta työssään.  

 

- Jyväskylässä kiinteistöinsinööri ja toimitusinsinöörit työskentelevät samassa tilassa. 

Tiimi on yhteneväinen niin, että jokainen sen jäsen kykenee luottamaan omaan tii-

miinsä. 

 

 

- Lisäksi Jyväskylässä työntekijöillä on ollut halua kehittyä, ja ennen kaikkea Jyväsky-

län kaupunki on mahdollistanut kehityksen antamalla työntekijöilleen mahdollisuuksia 

muuttaa olemassaolevia käytäntöjä. Jyväskylässä mennään näin ajatellen hitaasti, mut-

ta varmasti eteenpäin. 

7.3 Kokkolan kaupunki 

Seuraavassa on esiteltynä oleellisimpia kohtia Kokkolan kaupungin toimitustuotantoprosessin 

eri vaiheista. Aineisto perustuu Kokkolan kaupungissa kaupungingeodeettina toimivan Matti 

Kivistön ja kiinteistöinsinöörinä toimivan Anders Blomqvistin haastatteluun 3.11.2014. 

 

7.3.1 Pääkohtia Kokkolan toimitustuotantoprosessista 

 

Kokkolan kaupungin toimitustuotantoprosessi muistuttaa rakenteeltaan pitkälti Seinäjoen 

kaupungin toimitustuotantoprosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi toimitus tai tonttijako 

kulkee monen eri työntekijän kautta. 
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Henkilöstö 

Kokkolassa on tapahtunut henkilöstörakenteessa viimevuosina paljon muutoksia, ja niitä on 

tulossa lisää eläköitymisen seurauksena. Tämä on johtanut siihen, että myös Kokkolan kau-

punki on pohtinut työntekijöidensä tehtävänkuvia nyt ja tulevaisuudessa. Seuraavassa on esi-

teltynä Kokkolan kaupungin kiinteistönmuodostuspuolen nykyinen henkilöstö. 

- Uusia työntekijöitä on tullut muutaman kuukauden sisällä kaksi: kiinteistöinsinööri 

sekä maankäyttöteknikko. Molemmat uudet työntekijät astuivat jo olemassa oleviin 

virkoihin/toimiin. 

 

- Varsinaisella toimitusinsinöörinimikkeellä työskentelevää työntekijää Kokkolassa ei 

ole, vaan toimitukset hoitaa maankäyttöteknikko tai kiinteistöinsinööri. Maankäyttö-

teknikko työskentelee sekä kiinteistönmuodostuksessa että maapolitiikassa 

 

- Kiinteistönmuodostuksen henkilökunta muodostuu kiinteistöinsinööristä, maankäyttö-

teknikosta, neljästä karttatietokäsittelijästä, geodeettisesta laskijasta ja kiinteistörekis-

terinhoitajasta. 

 

- Maastomittauksen henkilökunta (erikseen kiinteistönmuodostuksesta) muodostuu 

maastomittauksen vetäjästä ja kolmesta kahden hengen maastotiimistä. 

 

- Paikkatietopuoli (erikseen kiinteistönmuodostuksesta) muodostuu neljästä työntekijäs-

tä. 

 

Haasteet 

Tällä hetkellä Kokkolassa osallistuu useita eri työntekijöitä saman toimituksen tai tonttijaon 

suoritukseen, ja sen saattaa saada sellainen työntekijä, joka ei tiedä kyseisestä tonttijaosta tai 

toimituksesta ennalta mitään. Esimerkiksi tonttijaon laskee geodeettinen laskija, asianosaisille 

hyväksyttäväksi tonttijaon lähettää eri työntekijä, kaupungin puolesta hyväksyy kiinteistöinsi-

nööri ja niin edelleen. 

 

Toimitusalueet 

Kokkolan kaupunki hoitaa toimitukset Kanta-Kokkolan asemakaava-alueilla. Näillä alueilla 

on käytössä sitova tonttijako. Tällä hetkellä maanmittauslaitos hoitaa liitoskuntien alueella 

toimitukset, joissa on käytössä ohjeellinen tonttijako asemakaava-alueilla. 

 

7.3.2 Kokkolan kaupungin mietintöjä 

Seuraavassa on kysymyksiä tai pohdinnan aiheita, joita Kokkolan kaupunki on pohtinut liitty-

en heidän toimitustuotantoprosessiinsa tai yleisesti kuntien toimitusprosessiin. 
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- Kiinteistöinsinöörin työnkuva (lakisääteiden osuuden lisäksi)?  

 

- Koulutusten lisääminen? Esimerkiksi KTJ-koulutus: Kuka opettaa käyttämään JAKO-

järjestelmää niille työntekijöille, jotka eivät ole aikaisemmin ollut maanmittauslaitok-

sella töissä ja tätä kautta päässeet järjestelmään tutustumaan?  

 

- Kuntaliitosta enemmän ohjeistusta ja apuja? Esimerkiksi millainen toimitistuotanto-

prosessi kunnilla olisi hyvä olla? 

 

- Pienten kuntien kehittyminen? Monesti suuret kunnat otetaan mukaan kehitysprojek-

teihin. Miten pienemmät kunnat myös huomioitaisiin tässä? 

 

- Henkilöstärakenteen tulevaisuuden muutokset? Kannattaako sama työnimi-

ke/työtehtävä säilyttää jatkossakin samana vai voisiko tulevaisuudessa tämän korvata 

toisella? Esimerkiksi voisivatko karttatietokäsittelijät olla tulevaisuudessa toimitusin-

sinöörejä? 
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8 KEHITTÄMISSUUNNITELMA  

 

Tämä kappale sisältää Seinäjoen kaupungin nykyisen toimitustuotantoprosessin kehittämis-

suunnitelman.  Kehittämissuunnitelmassa käsitellään tutkimuksessa esille tulleet kehityskoh-

teet sekä mahdolliset kehityskohteet niiden parannusehdotuksineen ja lisäksi esitetään toteu-

tettavat muutosehdotukset kolmivaiheisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. 

8.1 Kehityskohteet   

Seuraavassa on listattuna kehityskohteita Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessissa, 

joita havaittiin tutkimuksen aikana.  

 

Hakemuksen täyttäminen 

Suurin osa toimitusten hakijoista on tavallisia Seinäjoen kaupungin asukkaita (tai sellaisia 

henkilöitä), jotka hakevat lohkomistoimitusta vain kerran elämässään. Poikkeuksena ovat sel-

laiset henkilöt, esimerkiksi rakennuttajat, jotka ammattinsa puolesta hakevat toimitusta usein. 

Tästä johtuen osalla hakijoista on vaikeuksia hakemuksen täyttämisessä. Esimerkiksi hakijan 

tulee tietää, mitä kiinteistötoimitusta hän hakee. Jos hakija hakee tontin lohkomista, tulee hä-

nen tietää, missä kaupunginosassa tai korttelissa tontti sijaitsee. Jos hakija taas hakee yleisen 

alueen lohkomista, tulee hänen tietää yleisen alueen tunnus tai nimi. Nämä kaikki tiedot ovat 

itsestäänselvyyksiä alan ammattilaisille, mutta henkilölle, joka hakee toimitusta vain kerran 

elämässään, ne eivät ole. 

 

Maastotöiden vastaanottaminen ja valmistelu 

Tällä hetkellä maastotyöpyyntö suoritetaan, joko puhelimitse tai sähköpostin avulla. Maasto-

työpyynnön lähettäjä ottaa yhteyden maastotyöryhmän vetäjään, joka valmistelee ja välittää 

maastotyöt maastotiimeille. Tämä menettely on toiminut Seinäjoella normaalisti hyvin, mutta 

ongelmia voi syntyä maastokauden ollessa todella vilkas. Tällöin maastotyöryhmän vetäjän 

tulee suoriutua nopeasti myös kiireellisinä aikoina töiden valmistelusta, jotta maastotiimit 

pääsevät tekemään pyydetyt maastotyöt. Joidenkin töiden valmistelu kuitenkin vie enemmän 

aikaa kuin toisten, jolloin maastotyöryhmän vetäjälle saattaa muodostua kiireaikoina liikaa 

töitä. Tämä taas pitkittää maastotöiden tekemistä, kun maastotiimien kestää saada pyydetyt 

työt. Maastotyöryhmän vetäjän ollessa poissa, töiden vastaanoton ja valmistetun hoitaa nimet-

ty kartoittaja. Näin ollen taas maastossa on yksi tiimi vähemmän. Lisäksi ongelmia syntyy 

myös, jos maastotyöpyynnön antaja ja vastaanottaja ymmärtävät tahattomasti väärin toisiaan. 

 

Toimituksen kulku 

Toimitusinsinöörin tehtäviä Seinäjoella tekee neljä, mutta vain yksi on kokopäiväisesti muka-

na toimitusten teossa.  Koska lähes jokaisen toimitusinsinöörinä työskentelevän työnkuvaan 
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kuuluu paljon muutakin kuin toimitusten teko, toimitusten suorittamiseen osallistuu myös 

muita työntekijöitä, esimerkiksi toimituksen vastaanottamisen, valmistelun ja rekisteröimisen 

hoitaa eri työntekijä. Yksi toimitus kulkee Seinäjoella monen eri työntekijän kautta (liite 1 ja 

2). Tässä on hyvät puolensa, mutta väistämättä toimituksen jouhevaan kulkuun monen eri 

työntekijän osallistuminen vaikuttaa automaattisesti. Esimerkiksi seuraavat asiat pitkittävät 

toimituksen kulkua: 

- Päällekkäinen työ. Päällekkäistä työtä joudutaan tekemään, kun useat eri työntekijät 

perehtyvät työhön voidakseen suorittaa oman osuutensa.  

 

- Työntekijän kiire tai poissaolo. Toimitus odottaa jonkun kyseisen työntekijän suoritus-

ta, esimerkiksi työntekijän ollessa kiireinen, lomalla tai sairaana. 

 

- Tietojen anto toimituksen kulutusta. Jos toimituksen hakija haluaa saada tietoja toimi-

tuksesta sen ollessa kesken, saattaa hän joutua ottamaan yhteyttä useampaan työnteki-

jään löytääkseen sen työntekijän, joka käsitteli kyseistä asiaa. 

8.2 Parannusehdotukset 

Tässä kappaleessa käsitellään ensin parannusehdotukset edellisessä kappaleessa (kappale 8.1) 

listattuihin jo havaittuihin kehityskohtiin Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessissa.  

Lisäksi otetaan esille mahdollisia kehityskohtia parannusehdotuksineen, joita ei itse tutkimuk-

sen aikana havaittu, mutta saattavat olla kehityksen arvoisia kohtia myös Seinäjoen kaupungin 

toimitustuotantoprosessissa.  

 

8.2.1 Havaitut kehityskohteet 

 

Hakemuksen tekeminen 

Seinäjoen kaupunki on tällä hetkellä ratkaissut ongelmatilanteet hakemusmenettelyssä niin, 

että kiinteistörekisterinhoitaja, joka vastaanottaa hakemukset, täyttää tarvittaessa hakemukset 

asiakkaan puolesta. Tämä tapahtuu niin, että asiakas soittaa Seinäjoen kaupungille ja kiinteis-

törekisterinhoitaja täyttää asiakkaan tarvitseman hakemuksen soiton yhteydessä. 

Ongelmat hakemuksen täyttämisessä eivät rajoitu vain Seinäjoen kaupunkiin, vaan ovat ha-

vaittavissa myös monessa muussakin kaupungissa, jotka pitävät kiinteistörekisteriä asema-

kaava-alueiltaan. Esimerkiksi Lahden kaupungissa, jossa on sähköinen hakemusmenettely, 

kyseinen ongelma on ratkaistu niin, että hakemuksen täyttämiselle on asetettu niin sanotut 

minimivaatimukset. Näillä miminivaatimuksilla tarkoitetaan sitä, että kunhan hakemuksen 

vastaanottaja saa selville hakemuksesta, mitä hakija hakee ja missä, riittävät nämä tiedot ha-

kemuksen eteenpäin viemiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että Lahden kaupunki pyrkii siihen, ettei 

toimitus pysähdy pelkästään puuteellisen hakemuksen takia. Myös Jyväskylän kaupunki nou-

dattaa omassa hakemusmenetelyssään samanlaista menettelytapaa.  

Hakemuksen täyttämiseen liittyviin ongelmiin voitaisiin käyttää myös ohjeita, jotka löytyisi-

vät toimitushakemuksen lopusta. Ohjeiden tulee kuitenkin pysyä lyhyinä ja ytimekkäinä, jotta 

ohjeista olisi hyötyä hakijalle. Jos ohjeet ovat liian yksityiskohtaiset, saattavat nämä saada 
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hakijan vain entistä enemmän sekaisin. Ohjeiden tarkoituksena olisi vain, että hakija osaisi 

täyttää tärkeimmät kohdat hakemuksesta omatoimisesta. Ohjeissa olisi myös hyvä olla mainit-

tuna henkilö, johon ottaa yhteys, jos hakemuksen täyttäminen ohjeista huolimatta tuntuu vai-

kealta. 

 

Maastotöiden vastaanottaminen ja valmistelu 

Maastotöihin liittyvät ongelmat ilmenevät lähinnä kiireaikoina, jolloin yksi ratkaisu tähän 

voisi olla, että myös maastotiimien vetäjät vastaanottaisivat ja valmistelisivat maastotöitä tar-

vittaessa. Kiireaikoina maastotyöryhmän vetäjä välittää valmistelemattomat työt maastotii-

meille, esimerkiksi maastotyöryhmälle luotuun yhteiseen työnvaastaanottosähköpostiin. Myös 

maastotyöpyynnön antaja voi välittää suoraan maastotyöryhmälle valmistelemattoman työn. 

Tämä helpottaa myös maastotyötiimeja siinä, että kiireaikoina tiimit pystyvät paremmin orga-

nisoimaan itse oman aikataulunsa, esimerkiksi järjestelemällä työpyyntöjä niihin kuluvien 

arvioitujen työaikojen perusteella.  

Yhteiseen sähköpostiin kuitenkin liittyy myös riskejä. Nämä liittyvät lähinnä tiedon kuittaa-

miseen. Esimerkiksi yksi tiiminvetäjistä lukee viestin, mutta heillä ei ole aikaa tehdä saapu-

nutta työtä ja tästä syystä jättää työn odottamaan seuraavaa, mutta seuraava viestin lukija tul-

kitsee, että työ on jo vastaanotettu ja tekeillä. Tämän vuoksi saapuneet työt tulee selkeästi 

merkitä niin, että työ on vastaanotettu ja otettu suoritettavaksi tai työ on vastaanotettu, mutta 

odottaa tekijäänsä. Kansioihin lokeroiminen voi auttaa tässä tapauksessa.  

Sähköiseen viestimiseen liittyy myös se etu, että työpyynnön antaja voi lähettää esimerkiksi 

kartan kohteesta selventämään työpyyntöään. Tämä vähentää väärinymmärryksiä antajan ja 

vastaanottajan välillä. 

 

Toimituksen kulku 

Seinäjoen kaupungilla yksi toimitus kulkee monen eri työntekijän kautta, joka lisää riskiä 

toimituksen venymiseen. Lahden sekä Jyväskylän kaupungit ovat ratkaisseet tämän niin, että 

toimituksen suorittaa pitkälti yksi työntekijä, joka on toimitusinsinööri. Lisäksi ainakin Jyväs-

kylä on jakanut toimitusinsinööreilleen omat vastuualueet. Lahti ja Jyväskylä ovat kokeneet 

pelkän toimitusinsinöörin käyttämisen helpommaksi niin asiakkaan kuin toimitusinsinöörin-

kin kannalta.   

Tällä hetkellä Seinäjoella toimitusinsinöörin työnkuvaan kuuluu paljon muutakin kuin toimi-

tusten teko, jolloin resurssit toimituksen kokonaan suorittamiseen eivät välttämättä riitä. Li-

säksi Seinäjoen kaupunki on kokenut hyväksi, että joku muu kuin aineiston tekijä tarkastaa 

aineiston ennen toimituksen rekisteröimistä. Ratkaisuna tähän voisi olla, että toimitus kulkee 

kahden eri työntekijän kautta, esimerkiksi toimitusinsinööri suorittaa toimituksen rekisteröin-

tiä vaille valmiiksi, ja kiinteistörekisterinhoitaja vastaa tämän jälkeen tapahtuvasta rekisteröi-

misestä, ja siihen liittyvistä muista tehtävistä. Jos toimitusinsinööristä tuntuu, että hän ei ehdi 

tehdä kaikki toimituksia itse, esimerkiksi suuren toimitusmäärän vuoksi, voi hän käyttää toi-

mitusvalmistelijaa tarvittaessa. 

Mikäli Seinäjoen kaupunki kokee, että toimituksen suorituksessa olisi hyvä olla erillinen toi-

mitusvalmistelija, toimitusinsinööri sekä erillinen rekisteröijä, voisi yksi ratkaisu olla tiimien 
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muodostaminen. Tämä vaihtoehto noudattelee pitkälti nykyistä toimintamallia, mutta se vain 

rakennettaisiin täsmällisemmin ja selkeämmin, niin kuin Jyväskylässä on tehty, vaikka toimi-

tuksen tekemiseen osallistuu useampi työntekijä. Tämä tarkoittaa sitä, että Seinäjoki jaetaan 

selkeästi toimitusinsinöörien kesken, ja toimitusinsinöörit toimivat sen alueen tiiminvetäjinä. 

Toimitusinsinöörejä ohjaa Seinäjoen kaupungin kiinteistöinsinööri, joka itse vastaisi haasta-

vimmista toimituksista. Jokaiselle toimitusinsinöörille valitaan oma toimitusvalmistelijansa ja 

toimituksen rekisteröijä. Toimituksen valmistelijat ja toimituksen rekisteröijät saavat olla mo-

nessakin tiimissä mukana. Jokaiselle tiiminjäsenelle nimetään varajäsen, joka hoitaa kyseisen 

tiiminjäsenen tehtävät tämän ollessa poissa. Näin toimitus kulkee eteenpäin, vaikka joku tii-

min jäsenistä puuttuisi.  

 

8.2.2 Mahdolliset kehityskohteet 

 

Työohjeet toimitusasiakirjojen tekemiseen  

Tällä hetkellä Seinäjoella toimituspöytäkirjat tekee kiinteistörekisterinhoitaja tai toimitusinsi-

nööri. Toimituskartoista vastaavat karttaoperaattorit. Koska Seinäjoen kaupungilla on useam-

pia toimitusinsinöörejä ja karttaoperaattoreita, on toimitukseen liittyvistä aineistoista vaikea 

tehdä yhdenmukaisia, vaikka työntekijät tähän pyrkisivätkin. Esimerkiksi jokaisen työntekijän 

oma tyyli vaikuttaa aineistojen sisältöön. 

Jyväskylän kaupunki on ratkaissut laatu- ja yhdenmukaisuusongelman tarkoilla työohjeilla, 

joita on tehty useisiin toimitustuotantoprosessin eri vaiheeseen. Näin Jyväskylä varmistaa 

aineistojen laadun, virheettömyyden sekä yhdenmukaisuuden. Myös Seinäjoen kaupunki nou-

dattaa toimituskarttojen tekemisessä tarkempia ohjeita. Tästä syystä Seinäjoen kaupungin 

toimituskartat ovat yhdenmukaisia, vaikka toimituskartan laatijoita on useampia. Erilliset työ-

ohjeet voisivat olla myös eräs ratkaisu yhdenmukaisempien pöytäkirjojen laatimiseen. Yh-

denmukaiset pöytäkirjat vähentävät tulkinnanvaraa ja näin ollen helpottavat asiakasta. 

 

Kiinteistöinsinöörin tehtävät 

Seinäjoen kaupungin kiinteistöinsinööri on tällä hetkellä aktiivisesti mukana toimitustuotan-

toprosessissa ja toimii tässä toimitusinsinöörin tehtävissä. Kiinteistöinsinöörin tehtävänkuviin 

kuuluu myös olennaisesti erilaiset kehittämiseen liittyvät työt.  

Jyväskylän kaupungissa kiinteistöinsinööri ei osallistu tavallisten lohkomisten tekemiseen, 

vaan keskittyy muihin kiinteistötoimituksiin, toimitusinsinöörien vetämiseen sekä kehitystyö-

hön. Kokkolan kaupungissa mietittiin myös kiinteistöinsinöörin roolia, ja siellä tultiin siihen 

tulokseen, että kiinteistöinsinöörin työnkuvaan kuuluu myös paljon muutakin kuin vain toimi-

tusten teko. Tärkeänä pidettiin yleistä kehittämistyötä kaupungin kiinteistöyksikössä. Näin 

ollen myös Seinäjoella kiinteistöinsinöörin resursseja voitaisiin keskittää enemmän muihin 

kiinteistötoimituksiin ja kaupungin kiinteistöyksikön kehitystyöhön, kun toimitusinsinöörit 

hoitaisivat pääasiassa varsinaiset lohkomistoimitukset. 
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Työnimekkeet ja työtehtävät 

Työnimeltään toimitusinsinöörejä Seinäjoella on kaksi, mutta toimituksia tekee neljä eri työn-

tekijää. Lisäksi toimituksen tekoon osallistuu työntekijöitä ainakin seuraavilla työnimekkeillä: 

karttaoperaattori, mittaussuunnittelija ja kiinteistörekisterinhoitaja. Tämä ei Seinäjoen kau-

pungin työntekijöiden keskuudessa tuota ongelmia, mutta asiakkaan näkökulmasta katsottuna 

tilanne voi olla eri. Itse toimituksen kulkuun tämä tuskin tuottaa ongelmia, vaan haasteet liit-

tyvät lähinnä yhteydenottotilanteisiin, jossa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä tiettyyn henkilöön. 

Tällöin asiakas joutuu miettimään työnimikkeiden perusteella sopivan henkilön. 

Työnimikkeiden muuttaminen ei ole yksiselitteistä, esimerkiksi palkkauksen takia. Lisäksi 

työnimikkeiden vaihtaminen yhteneväisyys työnimikkeisiin, esimerkiksi pelkkiin toimitusin-

sinööreihin, ei ole tarpeellista Seinäjoen kaupungin tapauksessa. Tärkeämpää on ohjeistaa 

parhaalla mahdollisella tavalla asiakasta löytämään oikea vastuuhenkilö. Tähän voisi olla rat-

kaisuna ulkoisilla verkkosivuilla esitettävä Seinäjoen kaupungin aluejako, jossa jokaisella 

alueella on selkeästi merkitty oma yhteydenottohenkilönsä yhteystietoineen, esimerkiksi Kan-

ta-Seinäjoen alueesta vastaa kartastoinsinööri. 

 

Sähköinen järjestelmä 

Lahden kaupungin toimivan toimitustuotantoprosessin yksi menestystekijä on sähköinen do-

kumentihallintajärjestelmä Doris, joka käsittää asiakirjojen ja dokumenttien käsittelyn niiden 

koko elinkaaren ajan. Tämä säästää huomattavasti työntekijöiden aikaa ja auttaa asiakkaita, 

koska heidän ei tarvitse säilyttää asiakirjoja itse. Lisäksi sähköinen järjestelmä on ympäris-

töystävällisempi. Dokumentinhallintajärjestelmä käsittää asiakirjojen ja dokumenttien käsitte-

lyn niiden koko elinkaaren ajan. Asiakirjoja voidaan muokata, ja ne myös löytyvät tarvittaessa 

huomattavasti nopeammin sähköisestä järjestelmästä kuin paperisesta arkistosta. 

Sähköinen järjestelmä voisi tuoda myös Seinäjoen kaupungille paljon säästöjä pitkällä aikavä-

lillä. Nämä säästöt muodostuisivat toimitukseen käytettävien työtuntien ja materiaalikustan-

nusten vähentymisestä. Sähköisen järjestelmän avulla voitaisiin ainakin poistaa tai vähentää 

työaikaa seuraavilla osa-alueilla: aineistojen etsiminen paperisesta arkistosta sekä tiedotteiden 

lähettäminen kirjeitse. Sähköisessä järjestelmässä kaikki tarvittavat aineistot olisivat saatavilla 

helposti omalta työpöydältä. Sähköisen arkistoinnin etuna on myös, että Seinäjoen kaupungin 

ei tarvitse etsiä jatkuvasti lisää arkistointitilaa. Sähköisen tiedottamisen etuna puolestaan on, 

että tarvittavia tiedotteita ei tarvitse sähköisessä järjestelmässä lähettää erikseen, vaan ne läh-

tevät automaattisesti sähköisesti asianosaisille. Aineistojen sähköisen lähettämisen avulla väl-

tytään myös turhalta tulostamiselta, joka näkyy materiaalikustannusten vähentymisenä.  

Mikäli Seinäjoen kaupungista sähköisen järjestelmän käyttöönotto tuntuu liian kalliilta, voi-

daan sähköinen järjestelmä ottaa käyttöön asteittain tai niin, että sähköistetään vain tietty osa 

toimitustuotantoprosessia. Esimerkiksi hakemusmenettely voisi olla sähköinen kokonaan, 

mutta tiedoksiannot annetaan edelleen kirjeitse. Näin voidaan myös ehkäistä paremmin suur-

ten muutosten tuomia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia.  
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Trimble Locuksen pöytäkirja 

 

Seinäjoen kaupunki käyttää omaa word-muotoista toimituspöytäkirjapohjaa. Jokainen 

toimitusinsinööri voi ottaa vanhan toimituspöytäkirjan pohjan uuden toimituspöytäkirjan 

pohjaksi, mutta tiedot toimitushakemuksesta tulee aina syöttää erikseen pöytäkirjaan, vaikka 

ne olisivat jo kertaalleen syötetty Trimble Locus –järjestelmään. 

 

Lahden kaupunki on ratkaissut päällekkäisen kirjoitustyön käyttämällä Trimble Locuksen 

omaa pöytäkirjapohjaa. Kun toimitus on perustettu Trimble Locus –järjestelmään. siirtyvät 

tiedot järjestelmän sisällä automaattisesti myös pöytäkirjaan. Näin saadaan vähennettyä myös 

kirjoitusvirheiden mahdollisuutta. Koska Seinäjoen kaupunki käyttää Trimble Locus- 

järjestelmää, Trimble Locuksen pöytäkirja toimisi todennäköisesti myös Seinäjoella hyvin. 

Seinäjoen kaupunki voi halutessaan muokata pöytäkirjan omaan käyttöönsä sopivaksi. 

 

 

Liitoskuntien kiinteistörekisterin pito 

Seinäjoen kaupunki hoitaa kiinteistörekisterin pidon tällä hetkellä niin Kanta-Seinäjoen kuin 

uusien liitoskunta-alueidensakin asemakaava-alueilla. Tämä on tähän asti toiminut hyvin, 

mutta jatkuva keskustelu uusista kuntaliitoksista voi lähitulevaisuudessa kasvattaa taas Seinä-

joen kaupungin pinta-alaa sekä väkilukua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaupungin 

henkilöstö kasvaisi samassa suhteessa. 

Kokkolan kaupungissa kuntaliitoksien tuomat paineet on ratkaistu niin, että Maanmittauslai-

tos huolehtii liitoskuntien asemakaava-alueilla kiinteistörekisterin pidosta ja tätä kautta näillä 

alueilla tehtävistä kiinteistötoimituksista. Kokkolan kaupunki huolehtii siis kiinteistörekisterin 

pidosta vain Kanta-Kokkolan sitovan tonttijaon mukaisilta asemakaava-alueilta. Myös Seinä-

joen kaupunki voisi hyödyntää tätä ratkaisumallia, mikäli kuntaliitoksia tulee lisää, ja uusien 

työntekijöiden määrä ei kasva erinäisistä syistä samassa mittakaavassa pinta-alan ja asukaslu-

vun kanssa. Tavoitteena on kuitenkin, että Seinäjoen kaupunki saisi pidettyä kiinteistörekiste-

riä kaikilta sitovan tonttijaon mukaisilta asemakaava-alueiltaan, vaikka kuntaliitoksia tulisi 

lisää. 

8.3 Esitys muutoksista Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessiin  

 

Tässä kappaleessa esitellään ne muutokset, joita tutkimuksen perusteella ehdotetaan tehtäväk-

si Seinäjoen kaupungin nykyiseen toimitustuotantoprosessiin. Muutosehdotukset on jaettu 

kolmeen eri vaiheeseen perustuen arvioon muutosehdotusten toteuttamiskelpoisuudesta. Li-

säksi ideana on, että muutokset otetaan käyttöön vähitellen, koska näin saadaan varattua 

enemmän aikaa ja resursseja muutosten toteuttamiseen. Mikäli Seinäjoen kaupunki päättää 

toteuttaa jonkin ehdotetuista muutoksista, tulee muutosten tuomat vaikutukset ja riskit tutkia 

tarkemmin.  
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8.3.1 Ensimmäisen vaiheen muutosehdotukset 

 

Tämän vaiheen muutosehdotuksilla tarkoitetaan sellaisia muutosehdotuksia, jotka voidaan 

ottaa käyttöön Seinäjoella heti tai ainakin lähitulevaisuudessa. Ehdotettujen muutosten toteut-

taminen arvioidaan kohtalaisen helpoksi. Toteutuessaan muutosten vaikutukset Seinäjoen 

kaupungin toimitustuotantoprosessiin ovat vähäiset, mutta helpottavat kuitenkin toimitustuo-

tantoprosessin sujuvuutta. Näin ollen myös riski negatiivisiin vaikutuksiin on vähäinen. Tä-

män vaiheen riskit muodostuvat pääasiassa mahdollisista työaikamenetyksistä, sillä kustan-

nukset koostuvat lähinnä työntekijöiden uusien toimintamallien opetteluun kuluvista työtun-

neista. Tämä on havainnollistettu kaaviossa. (Kaavio 3.) 

 

 

Kaavio 3. Vaihe 1 – mahdolliset muutokset ja riskit. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa ehdotetaan toteuttavaksi seuraavia muutoksia: 

 

Trimble Locuksen pöytäkirjamalli 

Seinäjoen kaupunki ottaa käyttöönsä Trimble Locus- järjestelmässä olevan valmiin toimitus-

pöytäkirjamallin ja räätälöi sen omanlaisekseen. Tämä helpottaa pöytäkirjojen tekijöitä sääs-

tämällä aikaa kirjoitustyössä, esimerkiksi vähentämällä tietojen uudelleenkirjoittamista, koska 

toimituksen perustamisvaiheessa syötetyt tiedot siirtyvät nyt automaattisesti myös pöytäkir-

jaan. Lisäksi tämän muutoksen ansioista varmistetaan yhdenmukaiset toimituspöytäkirjat Sei-

näjoen alueella.  

 

Työtiimien luominen 

Tällä hetkellä Seinäjoen kaupunki on jakanut jokaiselle toimitusinsinöörille oman toimitus-

vastuualueen. Lisäksi toimitukseen osallistuvat erilliset toimituksen valmistelijat on jaettu 

niitä käyttävien toimitusinsinöörien kesken. Rekisteröinnin hoitaa kiinteistörekisterinhoitaja 

tai toimitusinsinööri. Olemassa olevaa käytäntöä organisoidaan lisää niin, että tehdään näistä 

muotoutuneista ryhmistä tiimejä, joissa toimitusinsinööri on tiiminvetäjä, joka omien tehtä-

viensä lisäksi myös valvoo toimituksen kulkua alusta loppuun asti. Rekisteröinnin hoitaa kiin-

teistörekisterinhoitaja tai toimitusinsinööri. Tämä tapahtuu kuitenkin niin, että toimitusinsi-

nööri ei rekisteröi omia toimituksiaan. Jokaiselle tiimin jäsenelle nimetään varahenkilö tämän 

ollessa poissa. Tiimin jäsen ja hänen tehtäviinsä nimetty varahenkilö eivät lähtökohtaisesti ole 

samaan aikaan poissa. Tiimien avulla ei kuormiteta liikaa toimitusinsinöörejä, mutta toimituk-

set kulkevat eteenpäin toimitusinsinöörien valvoessa tätä.  

Vaihe 1

Toteutuskelpoinen nopealla 

aikataululla

Toteutuskelpoinen pienillä 

investoinneilla
Muutokset pieniä, matala riskitaso
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Maastotiimien yhteinen työnvastaanottosähköposti 

Maastotiimille luodaan yhteinen työnvastaanottosähköposti, jonka ensimmäisenä tavoitteena 

on mahdollistaa työpyynnön yhteyteen lisättävä mahdollinen karttakuva. Lisäksi Seinäjoen 

kaupunki käy keskustelua maastotiimien kanssa töiden valmistelujen jakamisesta kiireaikoina. 

Mikäli maastotiimien vetäjät ottavat tehtäväkseen myös valmistella maastotöitä, käytetään 

maastotiimien yhteistä sähköpostia tähän. 

 

Ohjeet toimitushakemuksen täyttämiseen 

Kirjallisen toimitushakemuksen perään lisätään täyttöohjeet, joissa neuvotaan hakemuksen 

täyttämisessä. Täyttöohjeista ei tehdä monimutkaisia, vaan lyhyt ohjeistus riittää. Tämä vä-

hentää onnistuessaan hakijoiden tarvitsemaa apua, joka puolestaan vähentää hakemuksen vas-

taanottajan työmäärää (korjaukset, palautukset, yhteydenotot). Hakemus on toimituksen en-

simmäinen osa, jolloin toimitus pääsee nopeammin alkuun, kun hakemuksen korjaamiseen 

kuluu vähemmän aikaa. 

  

8.3.2 Toisen vaiheen muutosehdotukset 

 

Tämän vaiheen muutosehdotuksilla tarkoitetaan sellaisia muutosehdotuksia, joiden käyttöön 

ottaminen vaatii enemmän resursseja ja/tai aikaa kuin ensimmäisessä vaiheessa ehdotettujen 

muutosten käyttöönotto, mutta muutosten arvioidaan kuitenkin olevan vielä toteutettavissa. 

Toteutuessa muutokset tuovat suurempia etuja Seinäjoen kaupungin nykyiseen toimitustuo-

tantoprosessiin kuin ensimmäisen vaiheen muutokset, mutta samalla riskit negatiivisiin muu-

toksiin myös kasvavat. Tämän vaiheen riskit muodostuvat mahdollisista työaikamenetyksistä 

sekä mahdollisista taloudellisista menetyksistä. Osa muutosehdotuksista sisältää hankintakus-

tannuksia, jolloin muutosehdotuksen epäonnistunut toteutuminen voi johtaa sijoitetun rahan 

menetykseen. Taloudelliset menetykset jäävät kuitenkin kohtuullisen alhaisiksi. Lisäksi riski-

nä on, että muutokset vaikeuttavat hetkellisesti toimitustuotantoprosessin sujuvuutta. Näitä 

riskejä voidaan vähentää varaamalla tarpeeksi aikaa ja resursseja muutosten toteuttamiseen. 

Tämä on havainnollistettu kaaviossa. (Kaavio 4.) 

 

 

Kaavio 4. Vaihe 2 – mahdolliset muutokset ja riskit. 

 

 

 

Vaihe 2

Toteutettavissa
Toteutuskelpoinen kohtuullisilla 

investoinneilla
Muutokset kohtuullisia, 

kohtalainen riskitaso
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Toisessa vaiheessa ehdotetaan toteuttavaksi seuraavia muutoksia: 

 

Sähköinen hakemus 

Seinäjoen kaupunki ottaa käyttöönsä sähköisen hakemusmenettelyn. Seinäjoen kaupungin 

käyttämään Trimble Locus -paikkatietojärjestelmään on saatavissa Trimble Locuksen oma 

sähköinen hakemus. Tämä olisi helpoin ja matalariskisin vaihtoehto Seinäjoen kaupungin 

näkökulmasta katsottuna, koska sen tiedetään varmasti sopivan yhteen heidän järjestelmänsä 

kanssa. Sähköinen hakemus vähentää paperisesta hakemuksesta johtuvia töitä niin työnteki-

jöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta katsottuna. Paperinen hakemusmenettely kannattaa 

pitää sähköisen hakemusmenettelyn rinnalla ainakin toistaiseksi, koska ensin tulee varmistaa 

sähköisen asioinnin moitteeton toimivuus.  

 

Kiinteistöinsinöörin ja toimitusinsinöörin tehtävät 

Seinäjoen kaupungin kiinteistöinsinööri keskittyy tulevaisuudessa enemmän toimitusinsinöö-

rien ohjaamiseen kuin itse toimitusten tekemiseen. Näin kiinteistöinsinöörille jää enemmän 

aikaa tehdä muita vaativampia toimituksia sekä kehittää edelleen Seinäjoen kaupungin kiin-

teistö- ja mittauspalvelua. Jatkuva kehitys on toimivan toimitustuotantoprosessin avaintekijä. 

Toimitusinsinöörien työnkuvaa muokataan vähitellen niin, että jokainen toimitusinsinööri 

tekee myös toimituksen liittyvät valmistelutyöt. Tämän ei kuitenkaan tarvitse vielä olla ehdo-

tonta, vaan toimitusinsinööri käyttää toimituksen valmisteluun toista työntekijää tarpeen vaa-

tiessa. 

 

Työohjeet 

Tehdään yksiselitteiset työohjeet tärkeimmiksi koetuille toimitustuotantoprosessin osa-

alueille, esimerkiksi toimituspöytäkirjojen laatimiseen. Työohjeiden avulla varmistetaan jo-

kaisen toimituksen ja siihen liittyvien aineistojen laatu ja yhdenmukaisuus. Tämä menettely 

vähentää tulkinnanvaraa. Seinäjoen ei kannata tehdä tässä vaiheessa työohjeita toimituksen 

jokaiselle eri vaiheille, koska työohjeiden laatiminen vie aikaa. Työohjeiden toimivuus tulee 

myös testata, jotta työohjeista on hyötyä. 

 

8.3.3 Kolmannen vaiheen muutosehdotukset 

 

Tämän vaiheen muutosehdotuksilla tarkoitetaan sellaisia muutosehdotuksia, joiden toteutta-

minen nykyisillä tai lähitulevaisuuden resursseilla ei ehkä ole mahdollista. Muutosehdotuksil-

la halutaan kuitenkin havainnollistaa ideaalista toimitustuotantoprosessia, jota kohti Seinäjoen 

kaupunki kulkisi omaan tahtiinsa. Toteutuessaan onnistuneesti muutokset tuovat merkittävän 

hyödyn Seinäjoen kaupungin nykyiseen toimitustuotantoprosessiin, mutta samalla riskit nega-

tiivisiin vaikutuksiin kasvavat suuriksi. Tämän vaiheen riskit muodostuvat mahdollisista työ-

aikamenetyksistä sekä suurista taloudellisista menetyksistä. Ehdotetut muutokset vaativat to-

teutuakseen suuria taloudellisia investointeja, jolloin riskinä on, että Seinäjoen kaupunki me-
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nettää paljon investointirahaa. Lisäksi, jos ehdotetut muutokset eivät toteudu onnistuneesti, 

pahimmassa tapauksessa riskinä on koko toimitustuotantoprosessin seisahtuminen pidemmäk-

si aikaa.  Vaikka syntyvät muutokset tuovat ideaalitilanteessa huomattavia parannuksia Seinä-

joen kaupungin toimitustuotantoprosessiin, voivat muutokset olla vaikutuksiltaan niin isoja, 

että hyödyt muuttuvat negatiivisiksi Seinäjoen kaupungin kokoluokassa. Tämä on havainnol-

listettu kaaviossa. (Kaavio 5.) 

 

 

Kaavio 5. Vaihe 3 – mahdolliset muutokset ja riskit. 

 

Kolmannessa vaiheessa ehdotetaan toteuttavaksi seuraavia muutoksia: 

 

Sähköinen järjestelmä ja sähköinen arkistointi 

Seinäjoen kaupunki ottaa käyttöönsä sähköisen hakemuksen lisäksi kaikki toimitustuotanto-

järjestelmään tarjolla olevat sähköiset palvelut. Sähköisen järjestelmän käyttöön ottaminen on 

kallista, mutta pidemmällä aikavälillä katsottuna se maksaa itsensä takaisin. Seinäjoen kau-

pungin ei kannata kopioida toisen kaupungin sähköistä järjestelmää, vaan luoda oman kau-

punkinsa tarpeita noudatteleva järjestelmä. Yksi sähköisen järjestelmän suurimmista eduista 

on siihen liittyvä sähköinen arkistointi. Lisäksi sähköinen järjestelmä vastaa parhainten nyky-

päivän haasteisiin tarjoamalla asiakkaille helpomman tavan asioimiseen. 

 

Toimitusinsinöörin tehtävät 

Tässä vaiheessa viimeistään siirrytään toimitusinsinööreihin, jotka tekevät kaikki lohkomis-

toimitukset alusta loppuun, eli toimitusinsinöörit eivät enää käyttäisi toimituksen valmisteluun 

eri työntekijää. Rekisteröinnin suorittaa edelleen kiinteistörekisterinhoitaja. Työntekijöiden 

määrää ei kuitenkaan tule vähentää, sillä työntekijöiden tarve säilyy, mutta nyt heidät voidaan 

keskittää muihin työtehtäviin. Esimerkiksi toimitusinsinöörin keskittyessä enemmän toimitus-

ten tekoon tulee jonkun kuitenkin tehdä ne työt, joita toimitusinsinööri ei ehdi tekemään 

aiemmista työtehtävistään. Asiakkaan kannalta on ihanteellisinta, että toimitusta hoitaa yksi 

henkilö. Lisäksi yhden henkilön käyttö vähentää toimituksen venymiseen liittyviä riskejä, 

esimerkiksi tällä tavoin työntekijän ei tarvitse odotella muiden työsuoritusta, jotta voisi tehdä 

oman osionsa. Yhden työntekijän käyttö ei kuitenkaan ole riskitöntä, koska hänen estymisen-

sä työntekoon voi jäädyttää koko prosessin estymisen ajaksi. 

Vaihe 3

Toteutus on epävarmaa
Saattaa vaatia suuriakin 

investointeja
Hyödyt suuria, korkea riskitaso
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9 Loppusanat 

9.1 Aineiston vertailukelpoisuus 

Seinäjoen kaupungin nykyisen toimitustuotantoprosessin kuvaus muodostui suurimmaksi 

osaksi työntekijöiden haastatteluissa saaduista tiedoista. Tutkimuksessa ei haastateltu jokaista 

toimitustuotantoprosessissa työskentelevää, sillä jokaisen työntekijän haastatteleminen ei olisi 

tässä työssä tuonut merkittävästi lisäsisältöä Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessista. 

Haastatteluihin valittiin sellaiset työntekijät, joiden työtausta oli tämän työn kannalta oleelli-

nen. Vaikka tässä työssä ei haastateltu kaikkia toimitustuotantoprosessiin osallistuvia työnte-

kijöitä, tulee kuitenkin huomioida, että haastatteluista muodostuva aineisto perustuu haastatel-

tavien subjektiiviseen näkemykseen, etenkin yksilöhaastattelujen. Työntekijöiden omalla sub-

jektiivisella näkemyksellä ei ajateltu olevan tämän työn kannalta suurta merkitystä, koska 

määritellyt työtehtävät ovat riippuvaisia työroolista. 

Tutkimuksessa haastateltiin Lahden, Jyväskylän ja Kokkolan kaupunkia.35 Seinäjokeen ver-

rattuna Lahdessa asuu lähes kaksi kertaa enemmän ihmisiä, mutta huomattavasti pienemmällä 

alueella. Lisäksi Lahden kaupunkiin on kohdistunut vain osakuntaliitoksia.36 Jyväskylän kau-

punki on puolestaan pinta-alaltaan melko samankokoinen kuin Seinäjoki, mutta väkiluvultaan 

huomattavasti suurempi. Jyväskylässä muodostetaan kerrostalotontteja huomattavasti enem-

män kuin Seinäjoella, jossa tonttien muodostus on enemmän painottunut omakotitalojen sekä 

rivitalo- että muiden kytkettyjen asuntojen puolelle.37 Kokkola vastaa vertailukaupungeista 

väkiluvultaan ja maapinta-alaltaan eniten Seinäjokea. Tilastollisesti katsottuna Kokkola on 

kokonaispinta-alaltaan Seinäjokea selkeästi suurempi, mutta pinta-alaan on laskettu meripin-

ta-alaa noin 1245 km². Tämä vertailu on esitetty taulukkomuodossa. (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Tutkimuksessa mukana olleiden vertailukuntien tilastotiedot. 

 

  Seinäjoki Lahti Jyväskylä Kokkola 

pinta-ala (m2) 1469 155 1467 2731 

maa pinta-ala (m2) 1432 135 1171 1444 

asukasluku 60908 103500 135500 47000 

liitoskuntien lkm * 3 (+1) (osia) 2 3 

*(viim. 10v aikana)         

 

                                                 
35 Lahden kaupunki on Suomen 9. suurin kaupunki väkiluvultaan ja se sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa. 

Lahdessa asuu noin 103 500 asukasta. Pinta-alaltaan Lahti on 154,58 km², josta 135,05 km² maata ja loput 19,53 

km² sisävesiä. Lahden alueen kuntajako muuttuu 1.1.2016, kun Nastola ja Lahti yhdistyvät. (Lahti 2015.) 
36 Jyväskylän kaupunki on Keski-Suomen maakuntakeskus ja väkiluvultaan Suomen 7. suurin kaupunki. Jyväs-

kylässä asuu noin 135 500 asukasta ja pinta-alaltaan Jyväskylä on 1466,5 km², josta maa-aluetta on 1 171,0 km² 

ja sisävesistöjä 295,5 km². Vuonna 2009 Jyväskylän kaupunkiin liittyivät Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti. 

(Jyväskylä 2015.) 
37 Kokkolan kaupunki on Suomen 23. suurin kaupunki väkiluvultaan ja siellä asuu noin 47 000 ihmistä. Pinta-

alaa Kokkolalla on noin 2731 km², josta 1145 km² on maata, 42 km² sisävesiä ja 1245 km² merta. Kokkolan 

kaupunki on myös kokenut lähivuosina kuntaliitoksia, kun vuonna 2009 Kokkolaan liittyivät Kälviän, Lohtajan 

ja Ullavan kunnat. (Kokkola 2015.) 
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Mikäli vertailukaupunkeiksi olisi otettu eri kaupunkeja, esimerkiksi kolme Seinäjoen koko-

luokkaista kaupunkia, voisivat nyt saadut tulokset olla hyvinkin erilaiset. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että tutkimuksen luotettavuus on heikko, koska valittu aineisto vaikuttaa tulok-

siin. Jokainen vertailukaupunki on valittu tutkimukseen eri syystä. Lahden kaupunki valittiin 

tutkimukseen, koska se on edelläkävijä sähköisen järjestelmän käyttäjänä. Jyväskylän kau-

punki otettiin mukaan tutkimukseen vankan käytännönläheisen kokemuksen johdosta. Kokko-

lan kaupunki puolestaan edusti parhaiten Seinäjoen kaupungin kokoluokkaa. Lisäksi kaikki 

valitut vertailukaupungit käyttävät samaa paikkatietojärjestelmää kuin Seinäjoen kaupunki, eli 

Trimble Locus –paikkatietojärjestelmää.  

On myös huomattava vertailtavien kohteiden rajallisuus, sillä Suomen sisällä valikoima ver-

tailtavista kaupungeista on jo itsessään rajallinen. Lainsäädännöllisistä erilaisuuksista johtuen 

tutkimukseen ei voitu ottaa vertailukaupunkeja Suomen ulkopuolelta.  Lisäksi kaupunkien 

kehitykseen ovat vaikuttaneet erilaiset historialliset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet niin kau-

punkirakenteeseen kuin kaupungin sisäisen järjestelmän muotoutumiseen, eli tilanteet eri 

kaupungeissa tältäkin osin saattavat olla hyvin erilaisia.  

Voidaan todeta, että vertailukaupunkien pieni määrä ei vaikuta tämän tutkimuksen luotetta-

vuuteen heikentävästi, koska tutkimuksella haluttiin selvittää juuri Seinäjoen kaupungille so-

pivaa toimitustuotantoprosessia. Mikäli tutkimuksen tarkoituksena olisi ollut selvittää kunnil-

le yleisesti toimivaa toimitustuotantoprosessia, olisi vertailukaupunkeja pitänyt olla huomat-

tavasti enemmän. 

Tutkimuksessa käytätettyjen menetelmien avulla pystytään selvittämään Seinäjoen kaupungin 

nykyinen toimitustuotantoprosessi sekä tarjoamaan parannusehdotuksia siihen. Näillä mene-

telmillä ei kuitenkaan voida selvittää tarkasti ehdotettujen muutosten tuomia vaikutuksia Sei-

näjoen kaupungin toimitustuotantoprosessiin. Tämä johtuu myös siitä, että Seinäjoen kaupun-

ki voi omilla valinnoillaan vaikuttaa oleellisesti syntyviin positiivisiin ja negatiivisiin vaiku-

tuksiin, esimerkiksi muutosehdotuksen toteuttamiseen käytettävän rahasumman avulla. Mikäli 

ehdotettujen muutosten vaikutuksia halutaan selvittää, tulee tehdä erillinen käytännön seuran-

ta ja tutkimus, jossa testataan esimerkiksi ehdotettua muutosta soveltamalla sitä käytäntöön ja 

seuraamalla sen vaikutuksia. Lisäksi euromääräisiä kustannushintoja ei tämän tutkimuksen 

menetelmillä voi ratkaisevan tarkasti selvittää.  

9.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa onnistuttiin selvittämään Seinäjoen kaupungin nykyinen toimitustuotantopro-

sessi, jota havainnollistetaan yksityiskohtaisesti luoduilla prosessikaavioilla. (Liite 1; Liite 2). 

Kehittämissuunnitelmassa vastaukseksi luotiin kehityskohteita ja sekä parannusehdotuksia 

kolmivaiheisen kehittämissuunnitelman mukaisesti asteittain harkittavaksi ja mahdollisesti 

toteutettavaksi. 

Tutkimuksessa tuli selvitettäväksi, millainen on Seinäjoen kaupungin nykyinen toimitustuo-

tantoprosessi. Tämä prosessi toteutettiin henkilöhaastatteluin ja työpajahaastatteluin sekä tut-

kimalla Seinäjoen kaupungin toteuttamaa kirjallista materiaalia. Varsinainen toimintaprosessi 

on selitetty tässä tutkimuksessa (kappale 6). Toinen tarkentava tutkimuskysymys pyrki selvit-

tämään, vastaako Seinäjoen kaupungin nykyinen toimitustuotantoprosessi nykypäivän tarpei-

ta. Kysymykseen ei ole varsinaista suoraviivaista vastausta. Vertailukaupunkien avulla pro-
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sessia voidaan kuitenkin varmentaa siltä osin, toteutuuko vastaavanlainen prosessi myös 

muualla, sen lisäksi että prosessi toteuttaa sille asetetut tavoitteet määritellyissä raameissa. 

Voidaan siis todeta, että Seinäjoen kaupungin prosessi toimii, mutta siinä on kehittämisen 

varaa, jotta säilytettäisiin sen vastaavuus nykypäivän tarpeisiin. 

Tutkimuksen kolmas tarkentava kysymys käsitteli vastausta siihen, voidaanko Seinäjoen kau-

pungin toimitustuotantoprosessia kehittää ja jos voidaan niin miten. Tähän kysymykseen tut-

kimuksessa on esitetty yksityiskohtaiset vastaukset kehittämissuunnitelmassa (Kappale 8) 

muutosehdotuksineen. Eli Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessia voidaan parantaa 

edellä mainituin perustein, joskin muutoksia ja parannuksia tulee seurata, ja niiden käytännön 

toteutusta valvoa. 

9.3 Jatkotutkimukset 

Yksi jatkotutkimusaiheista voisi olla sähköisen järjestelmän käyttöönoton laajentaminen Sei-

näjoen kaupungissa. Tutkimuksessa arvioitaisiin Seinäjoen kaupungin mahdollisuudet ottaa 

käyttöönsä kokonaan sähköinen järjestelmä, jossa selvitettäisiin tarkasti sähköisen järjestel-

män käyttöönottamiseen liittyvät sekä negatiiviset että positiiviset vaikutukset Seinäjoen kau-

pungin toimitustuotantoprosessiin. Koska sähköisen järjestelmän käyttöönotto on kokonai-

suudessaan iso projekti, tulisi tutkimuksessa myös selvittää, millaisella aikataululla sähköinen 

järjestelmän käyttöönotto olisi järkevää. 

Toinen ehdotettu jatkotutkimusaihe on toimitustuotantoprosessiin liittyvät työohjeet, ja niiden 

käyttöönottaminen Seinäjoen kaupungissa. Tutkimuksessa luotaisiin työohjeet valittuihin koh-

teisiin sekä lisäksi selvitettäisiin niiden toimivuus. Tähän tutkimukseen voi liittyvä myös vai-

he, jossa selvitetään ensin ne kohteet toimitustuotantoprosessista, joihin työohjeiden tekemi-

nen on kannattavinta. 

Tutkimuksen aikana ilmeni myös, että Seinäjoen kaupungin kiinteistö- ja mittauspalvelut ei 

tällä hetkellä laskuta sisäisesti yleisten alueiden lohkomisesta Seinäjoen kaupunkia. Tämä on 

järkevä menettely, koska kaupunki itse toimii tällaisissa tilanteissa sekä työn tilaajan että työn 

suorittajan rooleissa. Näin ollen nykyisen laskutuskäytännön johdosta yleisten alueiden loh-

kominen on Seinäjoen kaupungille tavallaan maksutonta, mutta todellisuudessa niiden teke-

miseen joudutaan käyttämään paljon kiinteistö- ja mittauspalvelun resursseja. Tämä tulisi 

huomioida kiinteistö- ja mittauspalvelun tuomina säästöinä, mikäli yleisten alueiden lohkomi-

seen käytettäisiinkin ulkopuolista tekijää, Maanmittauslaitosta. Jatkotutkimusaiheena voisi 

olla prosessikustannusten seuranta yleisten alueiden osalta, jossa seurattaisiin paljonko aikaa 

ja rahaa kuluu tällä hetkellä yleisten alueiden tekemiseen. 
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