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Mauri Asmundela

KUNNAT YHDISTYVÄT – 
muutoksen toteuttaminen kiinteistörekisteriin
Kuntaliitokset  aiheuttavat 

 kiinteistötunnusten 

 muuttamistarpeen. 

 Alustavien laskelmien 

perusteella yli 500 000 

 rekisteriyksikköä on 

 käytävä läpi.

1.1.2009 ASTUU VOIMAAN yhteensä 
32 kahden tai useamman kunnan kuntalii-
tosta. Kuntaliitoksissa, joiden seurauksena 
kuntien määrä vähenee 67:llä, on mukana 
yhteensä 99 kuntaa. Kiinteistörekisterissä 
jokaisen rekisteriyksikön kiinteistötunnus 
alkaa kyseisen rekisteriyksikön sijain-
tikunnan kuntatunnuksella. Näin ollen 
kuntaliitokset aiheuttavat kiinteistötun-
nusten muuttamistarpeen. Alustavien 
laskelmien perusteella yli 500 000 rekis-
teriyksikköä on käytävä läpi.

Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä 
väestötietojärjestelmä (VTJ) on julkishal-
linnon tärkein perusrekisteri (väestötieto-

hallinnon taskutieto 2008). VTJ on monien 
muidenkin rekisterien lähtötietona tai 
taustana; esimerkiksi lainhuutorekiste-
riin merkittyjen kiinteistöjen omistajien 
henkilötietojen muutokset päivitetään 
VTJ:n tiedoista. Äänestysalue vaaleissa 
määräytyy sen mukaan, mikä kuntatunnus 
on henkilön asuinkiinteistön kiinteistö-
tunnuksen alussa. Jne.

Maanmittauslaitoksen ja kiinteistö-
rekisteriä pitävien kuntien ylläpitämä 
kiinteistörekisteri on monessa asiassa 
VTJ:n ”sijainnillinen ulottuvuus”. VTJ:n 
kannalta on tärkeää, että kiinteistörekis-
terin rekisteriyksikköjen kiinteistötunnus 
alkaa rekisteriyksikön sijaintikunnan 
kuntatunnuksella.

Maanmittauslaitos toteuttaa 
muutokset

Kuntaliitosten aiheuttamat kiinteistö-
rekisterimuutokset tehdään aina, kiin-
teistörekisterin pitäjästä riippumatta, 
maanmittauslaitoksessa. Paikallinen 
maanmittaustoimisto suunnittelee uuden 
sijaintialuerakenteen (kylärakenteen) ja 
valmistelee kullekin kiinteistölle tehtävän 
tunnusmuutoksen rekisteröintivalmi-

uteen. Työssä hyödynnetään kiinteis-
törekisterin ylläpito-ohjelmaan (JAKO-
järjestelmä) kuntaliitosten toteuttamista 
varten räätälöityjä sovellustoimintoja. 
Varsinainen rekisteröintiajo tehdään kes-
kitetysti maanmittauslaitoksen kehittä-
miskeskuksessa.

Uusi tai vanha kuntatunnus
Yksinkertaisessa kuntaliitoksessa kaksi 
kuntaa yhdistyy ja lopputuloksena muo-
dostuu yksi uusi, hieman isompi kunta. 
Esimerkiksi 1.1.2009 länsiuusmaalainen 
Sammatin kunta yhdistyy Lohjan kaupun-
kiin, minkä seurauksena syntyy ”uusi” 
Lohjan kaupunki.

Jos kaupungin nimi ei vaihdu, kuten 
Lohjan tapauksessa, ei kuntatunnuksen-
kaan muuttaminen ole välttämätöntä. 
Lohjan tapauksessa käy juuri näin, Lohjan 
entinen kuntatunnus (444) tulee uuden, 
hieman entistä suuremman Lohjan kunta-
tunnukseksi. Kiinteistörekisterin kannalta 
tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien nykyisen 
Lohjan kaupungin alueella sijaitsevien re-
kisteriyksikköjen kiinteistötunnus säilyy 
muuttumattomana. Esimerkiksi Lohjan 
kaupungintalon tontin kiinteistötunnus 

Pylkönmäki ja Saarijärvi yhdistyvät vuodenvaihteessa. 

Vanha kunnanraja kulkee talon keskeltä Molosuntissa.
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on 2.1.2009 sama kuin nykyisin, eli 444-
1-22-7.

Sen sijaan kaikkien Sammatin kun-
nassa sijaitsevien rekisteriyksikköjen 
kiinteistötunnus vaihdetaan Sammatin 
kuntatunnus -alkuisista (737) Lohjan kun-
tatunnuksella alkaviksi. Näin ollen mm. 
Sammatin kunnanviraston tila 737-411-
1-323 saa uudeksi kiinteistötunnukseksi 
numerosarjan 444-476-1-323. Kuntatun-
nuksen lisäksi täytyy siis vaihtaa myös 
sijaintialue- eli kylätunnus (411 ➝ 476). 
Tämä johtuu siitä, että Lohjan kaupungis-
sa kylä 411 on jo olemassa ja entuudestaan 
”täynnä” tiloja. Kaikille Sammatin tiloille 
täytyy kuntatunnuksen lisäksi vaihtaa 
myös kylätunnus.

Kunnan nimen vaihtuessa uusi kunta 
saa uuden kuntatunnuksen. Esimerkiksi 
kun Tammisaari, Karjaa ja Pohja yhdisty-
vät uudeksi Raaseporin kaupungiksi, saa 
Raasepori uuden kuntatunnuksen (710), 
joka ei ole minkään kolmen lakkaavan 
kunnan kuntatunnus. Tällaisissa tapauk-
sissa kaikkien lakkaavien kuntien kaikki 
rekisteriyksiköt saavat uuden kiinteistö-
tunnuksen.

Käsittelysäännöt vaihtelevat
Kunnanrajoja on vuosikymmenten saatossa 
siirrelty milloin mistäkin syystä. Joskus 
alueen aikaisempien kuntajaon muutosten 
historia on johtanut siihen, että alkupe-
räisen (isojaon) kylän tilat ovat joutuneet 
kahteen eri kuntaan. Nyt, kun kuntaliitos 
yhdistää kylän (kylät) takaisin yhteen kun-
taan, on kylä monestakin syystä koottava 
uudestaan yhdeksi kyläksi. Erillään olon 
aikana on lohkomisia ja muita osituksia 
kuitenkin ehditty tehdä niin, että samoja 
kiinteistötunnuksen loppuosia on ehtinyt 
tulla kumpaakin kylänpuolikkaaseen. Ta-
kaisin yhdistämisessä on näin ollen muu-
tettava myös kiinteistötunnuksen kaksi 
viimeistä numeroa. Numerot, joita tilojen 
kohdalla kutsutaan rekisterinumeroksi.

Tilojen ja kylien lisäksi on erikseen 
huomioitava ne rekisteriyksiköt, jotka 
siirretään kunnasta toiseen siten, että 
sijaintialue säilyy samana. Tällaisia ovat 
mm. lunastusyksiköt, maantiet, luonnon-
suojelualueet yms. rekisteriyksiköt, joilla 
on jokaisessa kunnassa oma ”kylänsä”. 
Näiden yksikköjen kohdalla muutos to-
teutetaan vain kahden viimeisen numeron 
avulla.

Kun kaksi tai useampi kaupunkia (kiin-
teistörekisteriä pitävää kuntaa) yhdistyy, 
on asemakaava-alueiden kiinteistötun-
nusten sijaintialueet eli kaupunginosat 
numeroitava uudestaan. Vanhastaan 
kau punginosat on numeroitu ykkösestä 
eteenpäin eli muutoksia tulee aina.

Kaupunginosanumeroinnin muut-
taminen edellyttää kunnissa tehtävää 
asemakaava-muutosta (tällaisen teknis-
luonteisen kaavamuutoksen yhteydessä 
voidaan toteuttaa samannimisten katu-
jenkin uudelleen nimeäminen). Kaava-
muutosprosessi poikkeaa monella tapaa 
normaalista kaavamuutoksesta. Ja loppu-
tulos eli uusi kaupunginosanumerointi 
on rekisteröitävä maanmittaustoimistossa 
ajallaan riippumatta mahdollisista vali-
tuksista. Rikottaisiinkohan silloin jotain 
lakia…?

Yli 500 000 rekisteriyksikköä 
käydään läpi

Sammatin tapauksessa muutettavia re-
kisteriyksikköjä on ”vain” noin 2 300. 
Kun sama operaatio tehdään Kouvolassa 
(yhdistymässä kuusi kuntaa joista kolme 
on kaupunkeja) tai Salossa (10 kuntaa) 
on muutettavien rekisteriyksikköjen 
lukumäärä monikymmenkertainen. Sen 
myötä käsittelysääntöjen ja menettelyta-
pojen kirjo kasvaa sen verran isoksi, että 
ulkomuisti ei enää riitä. Ja kun samat 
muutokset tehdään noin 70 (nimenä) 
lakkaavan kunnan kaikkien rekisteriyk-
sikköjen osalta, alkaa tietojärjestelmän, 
eli kiinteistörekisterin, äärirajatkin 
lähestyä.

Kiinteistörekisteri ei kykene vastaanot-
tamaan kaikkia satoja tuhansia muutoksia 
yhtä aikaa. Tämän vuoksi kuntaliitokset 
rekisteröidään vuorotellen. Ennakkorekis-
teröintimenettely mahdollistaa muutosten 

rekisteröinnin etukäteen niin, että muu-
toksen astuvat voimaan vasta 1.1.2009.

Rekisteröinnit valmistellaan 
loppusyksystä

Kuntaliitosten rekisteröintijärjestystä 
suunniteltaessa oli otettava huomioon se, 
että viereisiä kuntaliitoksia ei voi rekiste-
röidä samanaikaisesti. Rekisteriyksiköillä 
voi nimittäin olla muitakin kuin sijainnil-
lisia yhteyksiä toisen kunnan alueella ole-
viin rekisteriyksiköihin. Esimerkiksi usea 
kiinteistörekisteriin merkitty yksityistie 
kulkee sekä Uudellamaalla Tammisaares-
sa (1.1.2009 jälkeen Raaseporin kaupunki) 
että Varsinais-Suomen Perniössä (1.1.2009 
jälkeen Salo). Tien rasittamien kiinteis-
töjen kiinteistötunnusten samanaikainen 
muuttaminen kahdessa päivitystapah-
tumassa aiheuttaisi muutostietojen yh-
teentörmäyksen eli tietokantakonfl iktin. 
Kuntaliitosten rekisteröinnit ovat sikäli 
isoja muutostapahtumia, että useiden 
konfl iktien yhteensovittaminen olisi liian 
raskastöistä.

Rekisteröinnin viimeinen työvaihe, 
varsinainen ennakkorekisteröinti, tehdään 
marras-joulukuun viikonloppuina etukä-
teen suunniteltujen vuorojen mukaisesti. 
Tästä johtuen muita rekisteröintejä, kuten 
lohkomistoimituksia, voi loppuvuodesta 
tehdä koko valtakunnassa vain arkipäivi-
sin. Menettelyn ansiosta isoja rekisteri-
muutoksia varten on käytettävissä muulta 
KR-päivitykseltä vapaa ja muuttumaton 
kiinteistörekisteri.

”Loppuvuodesta 2008, kun kuntaliitoksien rekisteröinti on aloitettu, ei kiinteis-

törekisteriä voi päivittää samanaikaisesti kiinteistötunnukseltaan muuttuville 

rekisteriyksiköille. Lainhuudon saaminen uuteen määräalaan voi lykkääntyä 

vuoden vaihteen yli”, sanoo kirjoittaja Mauri Asmundela.
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liittyy kiinteistöjen määräalojen luovu-
tuksiin. Kun kiinteistöstä luovutetaan 
määräala, luovutuksen kohde yksilöidään 
kiinteistörekisteriin ja sitä kautta lain-
huutorekisteriin määräalatunnuksella. 
KR-ylläpidon rajoitusten aikana uusia 
määräalatunnuksia ei voida rekisteröidä.

Tämä tarkoittaa sitä, että uusille mää-
räaloille ei voida myöntää lainhuutoa, 
koska määräalatunnuksen puuttuessa 
lainhuudatuksen kohdetta ei ole olemas-
sa. Tästä taas seuraa se, että määräalalle 
ei voida vahvistaa kiinnityksiäkään. 
Sama yksilöintiongelma koskee tietysti 
kiinteistön jäännösaluetta, eli kiinteistöä, 
josta on luovutettu uusi, tilapäisesti ilman 
tunnusta oleva, määräala.

Varsinaista oikeusturvariskiä katkok-
sesta ei kuitenkaan seuraa, koska määrä-
alojen ja jäännöskiinteistöjen lainhuuto-
hakemukset merkitään lainhuutorekiste-
riin vireille ilman määräalatunnustakin, 
saantotietoihin viitaten.

Uutena vuotena 
kaikki on kunnossa

KR:n päivitysrajoituksen loppuvat vuoden 
vaihteen jälkeen. Perjantaista 2.1.2009 
alkaen rekisteröidään edellisen 1–2 kuu-
kauden aikana rästiin jääneet määräalat 
ym. päivitykset. Muutokset tehdään suo-
raan uusiin rekisteriyksikköihin, niihin 
jotka syntyvät kuntaliitoksen seurauksena 
1.1.2009.

Viime vuosina on toteutettu useita 
suuriakin kuntaliitoksia, samoin kuin 
muitakin suuria kokonaisuuksia koske-
via päivityksiä ja latauksia. Kokemukset 
ovat osoittaneet, että lyhyehköt ja ennalta 
tiedossa olevat viiveet joidenkin tietojen 
päivityksissä eivät aiheuta suuria katastro-
feja edes yksittäistapauksissa. Tärkeintä 
lienee, että on olemassa varmuus siitä, että 
”silloin ja silloin kaikki taas toimii”.

1.1.2009 voimaan tulevat kuntaliitok-
set aiheuttavat massiivisen muutostarpeen 
kiinteistörekisterin tiedoille. Muutokset 
koskettavat suurempaa määrää kiinteis-
törekisterin yksikköjä kuin minkään 
vuodenvaihteen kuntaliitokset koskaan 
aikaisemmin. Toisaalta suurinta osaa val-
takunnasta, yli 300 kuntaa, muutokset ja 
niitä seuraavat tilapäiset rajoitukset, eivät 
kosketa lainkaan.

LUETTELO 1.1.2009 YHDISTYVISTÄ KUNNISTA JA 
 UUSIEN KUNTIEN NIMET

Tilanne 12.6.2008, lähde: Suomen Kuntaliitto. Yhdistymisiä 1.1.2009 yh-
teensä 32, niissä mukana 99 kuntaa. Kuntia Suomessa 1.1.2009 yhteensä 
348 (ml. Ahvenanmaa).

Kuntien valtuustojen 
päätösten perusteella

Uuden tai laajentuvan 
 kunnan nimi*

Alajärvi, Lehtimäki Alajärvi

Eura, Kiukainen Eura

Huittinen, Vampula Huittinen

Hämeenlinna, Hauho, Kalvola,
Lammi, Renko, Tuulos

Hämeenlinna

Joensuu, Eno, Pyhäselkä Joensuu

Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Korpilahti Jyväskylä

Jämsä, Jämsänkoski Jämsä

Kaarina, Piikkiö Kaarina

Kauhava, Alahärmä, Ylihärmä, Kortesjärvi Kauhava

Kemiö (Kimito), Dragsfjärd, Västanfjärd Kemiönsaari (Kimitoön)

Kokkola, Lohtaja, Ullava, Kälviä Kokkola (Karleby)

Kouvola, Anjalankoski, Kuusankoski,
Valkeala, Jaala, Elimäki

Kouvola

Kurikka, Jurva Kurikka

Lappeenranta, Joutseno Lappeenranta

Lohja, Sammatti Lohja

Loimaa, Alastaro, Mellilä Loimaa

Parainen (Pargas), Houtskari (Houtskär), Iniö, 
Korppoo (Kopo), Nauvo (Nagu) 

Länsi-Turunmaa (?)
Väst-Åboland (?)

Masku, Lemu, Askainen Masku

Mänttä, Vilppula Mänttä-Vilppula

Naantali, Rymättylä, Merimasku, Velkua Naantali

Oulu, Ylikiiminki Oulu

Pöytyä, Yläne Pöytyä

Tammisaari (Ekenäs), Karjaa (Karis), Pohja 
(Pojo)

Raasepori (Raseborg)

Rauma, Lappi Rauma

Rusko, Vahto Rusko

Saarijärvi, Pylkönmäki Saarijärvi

Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, 
Perniö, Pertteli, Suomusjärvi, Särkisalo (Finby)

Salo 

Vammala, Äetsä, Mouhijärvi Sastamala

Savonlinna, Savonranta Savonlinna

Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro Seinäjoki

Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila Siikalatva

Ylöjärvi, Kuru Ylöjärvi

Samanaikaisesti ei voi 
tehdä muuta

Kun kuntaliitosta aletaan rekisteröidä, ei 
samaan aikaan voi tehdä muita KR-päi-
vityksiä niillä rekisteriyksiköillä, joiden 
kiinteistötunnusta ollaan muuttamassa. 
Edellä mainitussa Sammatin tapaukses-
sa tämä tarkoittaa sitä, että Sammatin 
kunnan alueella ei voi tehdä mitään 
KR-päivityksiä sillä aikavälillä, kun 
kuntaliitokset ovat työn alla. Sen sijaan 
vanhan Lohjan rekisteriyksiköillä, joille 
ei siis tehdä muutosta, muita päivityksiä 
voi tehdä normaaliin tapaan (kun asiaa 
vähän pelkistää).

KR:n ylläpidon rajoitusten alkamis-
ajankohta riippuu siitä, missä vuorossa ko. 

alueen muutosten rekisteröinti tehdään. 
Useimmissa tapauksissa kyse on jostakin 
marraskuun päivästä. Tarkemman tiedon 
tietyn kuntaliitokset aiheuttamista rekis-
teröintirajoituksista ja niiden ajoituksista 
saa ko. alueen maanmittaustoimistosta.

Varsinais-Suomen alueella tilanne on 
ongelmallisin, koska kuntaliitoksia on 
paljon ja yhdistyvien kuntien naapurikun-
tina voi olla useita muissa kuntaliitoksissa 
mukana olevia kuntia. Varsinais-Suomen 
alueella rekisteröintirajoitukset muodos-
tunevat muita alueita laajemmiksi.

Lainhuudot ja kiinnitykset
Merkittävin konkreettinen rajoite, josta 
kansalaiset saattavat joutua kärsimään, 

Kirjoittaja on DI ja rekisterin 
 ylläpitoprosesseista vastaava 

paikkatietopäällikkö Uudenmaan 
maanmittaustoimistossa.  

Sähköposti mauri.asmundela
maanmittauslaitos.fi .


