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MML:n sähköisen arkiston 
aineistot

• Maanmittauslaitoksen tai sen edeltäjien tuottamat

• Maanmittaustoimitusten toimitusasiakirjat ja- kartat 

• Itsenäisyyden ajan painetut kartat

• Kirjaamisarkistot vuodesta 2010 alkaen

• Käräjäoikeuksien tuottamat kirjaamisaineistot

• 12/1993 – 12/2009

• Kiinteistörekisterinpidon lopettaneiden kuntien

• Tontinmittaus- ja yleisten alueiden mittaus- ja 

lohkomistoimitusten kartat ja asiakirjat
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Arkistoaineistojen 
muodostuminen
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• Sähköisen arkiston aineisto karttuu suoraan toimitus- ja 

kirjaamistuotantojärjestelmistä

• sekä vanhaa paperiaineistoa digitoimalla.

• Sähköisessä arkistossa on 4/2017 noin 7,2 miljoonaa 

asiakirjaa ja 370 000 erillistä karttaa. Aineiston määrä kasvaa 

koko ajan.

• Maanmittaustoimitusasiakirjat karttoineen löytyvät 

sähköisestä arkistosta kattavasti vuodesta 1998 alkaen. 

• Vanhempaa aineistoa sähköisestä arkistosta löytyy aina 

isojaosta, 1700-luvulta alkaen.

• Vanhaa aineistoa (vuotta 1998 vanhempaa) on digitoidaan 

sähköiseen arkistoon tarveperusteisesti ja 

suunnitelmallisesti.

• Arkistossa on n. 4,2 miljoonaa toimitusasiakirja- ja 

karttatiedostoa.



Tiedostojen luokitus

• JUHESA

• Julkisen asiakirjat

• Kaikille avoimesti käytettäviä asiakirjoja 

• Yleisesti ainakin karttatiedostot

• Käytännössä lähes kaikki toimitusaineistot 1970-luvulle 

saakka 

• Henkilötietoja sisältävät asiakirjat

• Sallittu erityisryhmille

• Yleisesti kirjaamisaineistoissa

• Salassa pidettäviä tietoja sisältävät asiakirjat

• Eivät aukea KTJ:n kautta

• Yleisesti kirjaamisaineistoissa
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Aineistomääriä
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ASIAT: pdf-asiakirjat erilliset kartat pdf + jpg

Maanmittausarkisto

MML1 1464305 636952 288571 925523

MML2 172956 888674 39785 928459

MML3 272132 1607449 27129 1634578

MML4 87851 722485 21 722506

yhteensä 1997244 3855560 355506 4211066

Painettujen karttojen arkisto

KARA 6456 14889 14889

KARA2 1953 1772

yhteensä 8409 1772 14889 16661

Kuntien aineistot

KKAR 15643 50956 87 51043

Lainhuuto- ja kirjaamisasiat

KIILA1 7728193 104896

KIILA2 1049019 46202

KIILA3 1728467 2775133

yhteensä 10505679 2926231

ASIAT: pdf-asiakirjat erilliset kartat pdf + jpg

ARKKI yhteensä 12526975 6832747 370482 7203229



Kiinteistötietopalvelu KTJ

Yleisesti 

muodostumistoimitus

• Osittamistoimitusten tieto kuten 

typpillisesti toimitukset

• Isojako

• Uusjako

• Halkominen

• Lohkominen

• Arkistoviite rekisteriyksikön 

perustiedoissa

• Huomaa kuntamuutokset
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Kiinteistötietopalvelu KTJ

• Muodostumista on helppo 

seuranta

• Kiinteistömuodostus ikkunassa

• Toimii sekä taakse tai eteenpäin 

selatessa
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Kiinteistötietopalvelu KTJ

• Kirjaamisasiat todistuksilta

• Linkin kautta

• Vanhimmat Kiila1/ Kiila2 

skannattuja

• Hakemus, päätös ja 

päätösasiakirjan liitteet 

samalla asialla

• Uudet 05/2013 ns. KIRRE-

asiakirjat

• Hakemus liitteineen omalla 

asialla ja päätös omalla asialla
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Arkistoasiakirjojen 
kyselypalvelu (REST) 
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Palvelun kautta saat käyttöösi Maanmittauslaitoksen 

sähköisessä arkistossa olevia tietoja; asiakirjoja, 

toimituskarttoja sekä asiakirjojen kuvailu- ja 

arkistometatietoja.

Palvelun käyttö edellyttää, että asiakkaalla on jo 

käytössään Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) ja 

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST). Palvelun 

käytöstä laaditaan sopimus. Salassa pidettävien 

asiakirjojen käyttö on rajattu vain viranomaisille.

Palvelu on käytettävissä ma - su klo 00.15 - 23.15. 

Rajapinnan tuki palvelee ma -pe klo 8 - 16.



Korotettu taso

Kansallinen Palveluväylä X-ROAD 

(SOAP)

2SASI

Tietopalvelutietokanta

KTP

ARKKI-tuotantokanta

Joku 

uusi 

sovell.
REST2SO

AP-

muunnin

Tietopalvelu-

levy

(ei 

salassapidettävi

ä asiakirjoja)

Tietokannan muuttuneiden tietojen

kopiointi kerran vuorokaudessa

Tietokantahaku

Tiedostojen siirto tietopalvelulevylle

tietokannan kopioinnin yhteydessä

Tietopalvelutietokanta

Tietopalvelulev

y

(myös 

salassapidettä

vät)

Tietokannan muuttuneiden tietojen

kopiointi kerran vuorokaudessa

Kauppa

-lehti

Tietokantahaku

\\elli\fs5$
\\elli\fs6$

MML-pääsynhallinta

Tunnistautuminen Viranomainen

Tunnistautuminen

Arkistoasiakirjojenkyselypalvelu (REST) –

roolit: Ju, JuHe
Arkistoasiakirjojenkyselypalvelu (REST) – roolit: Ju, JuHe, 

JuHeSa



Arkistoasiakirjojen 
kyselypalvelu (REST) 
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•1. hakutuloksena METATIEDOT

•Arkistoasian metatiedoista käyvät ilmi mm. asia- tai 

arkistotunnus, joka on yhden toimituksen tai 

kirjaamisasian tunniste.

•Asiakirjojen metatiedoista käy ilmi mm. asiakirjan 

nimeke, joka sisältää kohdekiinteistön tunnisteen ja 

asian tyypin, esim. lohkominen, rajankäynti, 

yleistietoimitus, lainhuuto. Metatiedot kertovat myös, 

mistä asiakirjatyypistä on kyse.

•Metatiedot maksutta

•Tiedoston lataaminen maksullista



Arkistoasiakirjojen 
kyselypalvelu (REST) 
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Maanmittaustoimitusten asiakirjat, toimituslajista riippuen 

mm.:

•Sisällysluettelo, joka helpottaa toimituksen 

kokonaisuuden hahmottamista.

•Toimituspöytäkirja, jossa kuvataan toimituksen kulku, 

asianosaiset, esitetyt vaatimukset, ratkaisut ja perustelut.

•Toimituskartta, jossa kuvataan toimituksen kohde, sijainti, 

käyttöoikeudet, rajat ja rajamerkit.

•Rajamerkkiluettelo, jossa kuvataan toimituksen kohteen 

rajamerkkien koordinaatit sekä rajamerkin laatu.

•Jaotusasiakirja (lohkomiskirja tai jakokirja), joka kertoo 

muodostetut rekisteriyksiköt ja niiden tiedot kuten nimen, 

pinta-alat ja osuudet yhteisiin.



Arkistoasiakirjojen 
kyselypalvelu (REST) 
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Kirjaamisasioiden asiakirjat:

•Hakemus, josta selviää mm. haettava 

ratkaisu, kohdetiedot ja hakijat.

•Päätösasiakirjan liitteet ovat asiakkaan 

toimittamia liitteitä, jotka on valittu 

päätöksen perusteeksi, mm. kauppakirja, 

lahjakirja, perinnönjakokirja, liiketoimintaan 

liittyvät sopimukset, jolloin asiakirjat ovat 

usein salassa pidettäviä.

•Päätös, esim. lainhuutopäätös.



2SASI kaksisuuntainen 
sähköinen asiointi
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• 2SASI-projektin ensimmäinen asiointipalvelu, omien 

kiinteistöjen haku on julkaisuvalmis. Palvelu otettu käyttöön 

viikolla 21. 

• Palvelu on tarkoitettu henkilöasiakkaille. Käyttäjä voi hakea 

palvelusta tiedot omistamistaan kiinteistöistä ja määräaloista 

sekä vuokra-alueista. Palvelu näyttää kiinteistöjen sijainnin 

kartalla, ja sieltä voi tarkistaa omistamansa kiinteistön 

perustiedot, kuten pinta-alan, nimen ja rekisteröintipäivän.

• Lisäksi palvelusta voi ostaa omaan kiinteistöön liittyviä otteita 

ja todistuksia.

• Asiointipalveluun pääsee Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. 

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. 

Tunnistamiseen käytetään suomi.fi-tunnistuspalvelua.



Neljä käyttötilannetta

• Anonyymi käyttäjä

• Karttojen selailu (Karttapaikka)

• Rekisteröitynyt käyttäjä 

• Karttojen selailu ja omien karttamerkintöjen tekeminen

• Kirjautunut käyttäjä (Vahva tunnistautuminen)

• Omien tietojen katselu

• Asiointipalvelut, kuten toimenpiteen hakeminen, oman asian etenemisen 

seuranta jne.

• Kirjautunut käyttäjä, käyttölupa (edellyttää sopimusta)

• Kiinteistötietojen katselu, asiointipalvelut

15



2SASI-hankkeen sisältö
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Toteutetaan asiointipalvelu (ja sen karttapohjainen käyttöliittymä), 

jonka kautta asiakas voi olla yhteydessä Maanmittauslaitokseen

Uudistetaan nykyiset verkkopalvelut (mm. Karttapaikka, 

kiinteistötietopalvelu ja Avoimien aineistojen tiedostopalvelu) ja 

kootaan ne yhteiseen asiointipalveluun

Toteutetaan asiointirajapinnat, joita voi hyödyntää myös muiden 

organisaatioiden asiointipalveluissa, esimerkiksi Kansallisessa 

palveluväylässä

Uusi palvelu on responsiivinen eli eri päätelaitteille ml. mobiili 

mukautuva



Tunnistautuminen vahvalla 
tavalla
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Omat kiinteistöt-näkymä
tavallinen tapaus, 
aloitusnäkymä
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Omat kiinteistöt ostot
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Omat kiinteistöt-näkymä
useita kiinteistöjä, 
aloitusnäkymä
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”Juhana Maaton”
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Kiitos

Lisätietoja

www.maanmittauslaitos.fi
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