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NÄKYMIÄ KUNNAN 
KIINTEISTÖN MUODOSTAMISEN 

KEHITTÄMISEEN 
E s i m e r k ke i n ä   Ta m p e re   ja   H ä m e e n l i n n a

Kimmo Sulonen

Kiinteistönmuodostamisen 
 kehittämiseen on lainsäädännön 
 lisäksi vaikuttanut myös se, missä sitä 
 toteutetaan ja minkä organisaation 
toimesta.

Tässä esitellään kiinteistönmuodostamisen viimeaikaista 
kehitystyötä kahden itsenäisesti toimituksia tekevän kunnan 
näkökulmista, Tampereella ja Hämeenlinnassa. 

LOHKOMINEN KONKRETISOI
Kunnan oma kiinteistönmuodostustoiminta keskittyy erityisesti 
tonttituotantoa palveleviin tontin lohkomisiin, jossa muodoste
taan kunnan kaavoittamille alueille uusia kiinteistöjä (tontteja) 
erilaisiin tarpeisiin. Tämä tarkoittaa, että tonttisuunnittelu lähtee 
usein jo kaukaa, maapolitiikan tarpeista ja täsmentyy kaavoi
tuksen ja tonttijaon myötä siihen, kunnes kiinteistö viedään 
rekisteriin toimitusmenettelyn kautta. Tämä kokonaisprosessi 
on laaja ja usein myös pitkäkestoinen, sisältäen suunnittelua 
erilaisilla tasoilla. Muun muassa kaupunki, kaupunginosa tai 
korttelikohtaisesti. Tontin muodostaminen on taas se prosessi, 
joka tuo suunnittelulle konkretiaa muodostaen suunnitelmasta 
kiinteistön. Keskeistä sitovan tonttijaon alueella on myös se, 
että lohkomistoimitus konkretisoi rakennuslupakelpoisuuden, 
jolloin maan kehittämiseen investoinut taho pääsee edistämään 
hanketta rakennusvaiheeseen. 

Prosessin kehitystyö sai alkunsa Tampereelta, mutta toimintamallia on 
sovellettu ja kehitetty myös muissa kunnissa kuten Hämeenlinnassa.

Suomessa kiinteistönmuodostamisella on pitkä perinne yksi
tyiskohtaisesti lailla säädeltynä julkisena viranomaistoimintana, 
joka takaa muun muassa vakaan maaomistuksen ja vaihdannan. 
Pitkän olemassaolon aikana toimintaan on liittynyt suuriakin 
muutoksia, niin toteuttamisen kuin prosessiuudistusten tasolla. 
Muutokset laajoista isojaoista yksityiskohtaisempiin kiinteistön 
lohkomisiin ovat olleet merkittäviä yhtä lailla kuin myöhemmin 
tietotekniikan tuomat mahdollisuudet mm. automatisoinnin ja 
tiedonkulun nopeutumisen suhteen. Ala on näin ollen perinteikäs 
mutta myös muuttuva ja moderni. 
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RAJANKÄYNTIÄ VAIN TARPEEN MUKAAN
Koska tonttituotanto on kunnalle tärkeää, on myös siihen liittyvien prosessien kehittäminen 
ja ajantasaisiin tarpeisiin sopeuttaminen oleellista. Tampereella käynnistyi kiinteistönmuo
dostamisen kehittämisprojekti 2017, jonka tarkoituksena oli selvittää uusia toimintamalleja 
asiakastarpeisiin. Mallia on sovellettu seuraavana vuonna myös Hämeenlinnassa.

Kehittämisen keskeiset tekijät olivat mm. asiakaslähtöisyys, toiminnan sujuvuus ja 
tehokkuus. Tämä tarkoittaa, että prosessiin liitetiin järjestelmällinen elementti, jossa 
hakijan tarpeet kartoitetaan joko ennen prosessin alkua tai heti aluksi. Menettely 
toi toiminnan kannalta keskeiset asiat esille suoraan prosessin alkuvaiheessa. Usein 
toimituskokouksen pitämisestä on samassa yhteydessä myös sovittu, jolloin erikseen 
kutsuminen ei ollut tarpeen.

Eräs arvioitu elementti ja keskeinen prosessimuutos on ollut sitovan tonttijaon alueella 
rajankäynnin irrottaminen lohkomistoimituksesta erilleen, tehtäväksi myöhemmin tar
peen mukaan. Varsinkin Tampereen alueella rajankäynnin merkitys lohkomisprosessissa 
on ollut vähäinen ja usein viivästyttänyt toimitusta tarpeettomasti sekä syöden tekijöiden 
resursseja – sitovan tonttijaon tuoma oikeusvaikutus tulevan tontin ulottuvuuteen kun 
on pääosin selvä. Rajankäynnin irrottaminen lohkomistoimituksesta tapauskohtaiseksi 
tai pääosin pyydettäessä tehtäväksi sekä muu kehitystyö on selkeyttänyt ja tehostanut 
toimitusten läpimenoaikaa. Keskimääräinen prosessitehokkuus on parantunut noin 
neljästä kuukaudesta alle kahteen viikkoon. Toimitustuotannon 
uutta menetelmää on sovellettu myös yleisten alueiden loh
komisessa, jossa järjestelmällisestä rajankäynnistä luopumisen 
vaikutus on ollut merkittävä.

RESURSSEJA ASIAKASLÄHTÖISYYTEEN JA 
JATKUVAAN KEHITYSTYÖHÖN
Kokonaisuudessaan kiinteistönmuodostamisen kehitystyö 
Tampereella on tuonut positiivisia muutoksia kiinteistönmuo
dostamisprosessiin sekä kokonaismaankäytön toteuttamiseen, 
esimerkiksi prosessin selkeyttämiseen liittyviä sekä taloudellisia 
etuja. Prosessi kehitettiin erityisesti Tampereen kaupungin nä
kökulmista, mutta soveltamalla mallin käyttöönotto on myös 
Hämeenlinnassa saavuttanut vastaavia etuja asiakastyytyväi
syydessä ja toiminnan resurssoinnissa. 

Koska kehittämiseen liittyi vahva asiakasnäkökulma, kau
pungin omien tarpeiden lisäksi kehitystyön tuloksia selvitettiin 
myös asiakastahoilta. Merkittävimpinä hyötyinä asiakkaan näkö
kulmasta olivat muutokset prosessin selkeytymisenä ja tehostu
misessa. Erityishuomiona keskusteluyhteyden saavuttaminen 
prosessin alkuvaiheessa avusti erityisesti niitä asiakkaita, joilla ei 
ollut valmiita kontakteja kunnan viranomaisiin. Kynnys asioida 
viranomaisen kanssa oli helpompaa, sillä aloite keskustelulle tuli 
viranomaistaholta henkilökohtaisesti eikä kirjeen muodossa. 
Kokonaisuutena muutos näkyi siinä, että asiakkaille oleellisiin 
asioihin voitiin vaikuttaa heti prosessin alussa.

Kummassakin kaupungissa prosessin yksinkertaistaminen 
on mahdollistanut parempaa resurssointia muuttuviin toimitus
tuotannon haasteisiin ja on erityisesti sallinut kiinteistörekisterin 
perusparannustoimien ja yleisten alueiden muodostamisen, 
joiden resurssointi on aiemmin ollut haastavaa. Hämeenlinnas
sa resurssointia on voitu liittää nyt myös prosessin sähköiseen 
kehitystyöhön.

KIMMO SULONEN toimii Hämeenlinnan kaupungilla 
tonttipäällikkönä, ja on aiemmin toiminut  Tampereen 
kaupungilla kiinteistöinsinöörinä.  
Sähköposti: kimmo.sulonen hameenlinna.fi.

Asemakaava 

Rakennuslupa 

Tonttijako 

Tontin lohkominen 
(kiinteistönmuodostus) 

Lohkomista haetaan ja se tulee vireille 

Toimituksen valmistelut  

Toimituskokous: usein sopimalla, ei erillisiä 
kirjeitä 

Toimitus lopetetaan:: valitusaika Toimitus usein hyväksytään, jolloin 
ei valitusaikaa 

Toimitus rekisteröidään 

Säännönmukainen asiakaskontakti 
ennen toimituskokousta 

Rajankäyntiä ei pääosin tehdä  
toimituksen yhteydessä  

Tontin lohkominen on osa maan-
käytön kokonaisprosessia, jossa 
toteutetaan kaupunkialueelle 
esimerkiksi uusi rakennuspaikka 
ja -hanke.

Toimitusmalli,  jossa asiakaskontakti  on säännön mukainen ja 
rajankäyntiä ei pääosin tehdä toimituksen yhteydessä.

Toimitusten keskimääräisen keston 
 muutokset Tampereella 2016–2018.


