
 
KUNNAN LIITTYMINEN KUNTATIETOPALVELUUN 7.11.2018 
 
Kunta ilmoittaa liittymisestä KuntaTietoPalveluun tällä lomakkeella. 
Lomakkeella voi ilmoittaa myös muuttuneita tietoja. 
Valitse: 
 

 liittymisilmoitus 
 tietojen muutosilmoitus 

 
Muu kuin kiinteistörekisteriä pitävä kunta voi myös hakea tällä lomakkeella kannustin 
palkkiota rajapintojen avaamisesta ja kunnan osoiterekisterin käyttöönotosta. 
  
Lomake lähetetään osoitteeseen: 
Tuki@Kuntatietopalvelu.fi 
 
Otsikoi viesti: ”xxxx kunnan/kaupungin liittymis-/muutostietoilmoitus KuntaTietoPal-
veluun”. 
 
Tällä ilmoituksella kunta hyväksyy KuntaTietoPalvelun voimassa olevat Kunnan Palve-
luehdot. 
 
Kunnan palveluehdot 
 
Liitämme kuntanne mahdollisimman pian kuntien yhteiseen palveluun. Saatte käyt-
töönne palvelun käyttäjätunnukset kunnan omaa käyttöä varten. Mikäli olette hake-
neet em. kannustinpalkkiota, tarkistamme maksamisen edellytykset ja maksamme 
tuen ilmoittamallenne tilille. 
 
Yhteystiedot 
(Lomakkeen täyttöohje: Valitse Työkalut > Täytä ja allekirjoita) 
 

Kunta:    

Y-tunnus:     
 

Yhteyshenkilö hallinnolliset asiat:   
Puhelin:    
Sähköposti:    
 

Yhteyshenkilö tekniset asiat:   
Puhelin:    
Sähköposti:    
 
  

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kunnan-palveluehdot


 
 
WFS-palvelun/palveluiden osoitteet  
(jos useita, pilkulla erotettuna) 
 

URL:    

Käyttäjätunnus:   

Salasana:    
 
Muutosprosentti, jota sovelletaan palvelussa käytettyyn perusmaksuun Palvelussa perittävää palvelumak-
sua määrättäessä. Muutosprosenttia ei käytetä kiinteiden tietopakettien palvelumaksuun. 
 
Kunnasta julkaistavat WFS-aineistot(KuntaGML): 
 

 ASEMAKAAVA 
KANTAKARTTA 
OPASKARTTA 
OSOITTEET 
VERKKOTOPOLOGIA 
POIKKEAMISPÄÄTÖS JA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 
RAKENNUSVALVONTA 
MAA-AINESLUVAT 
YMPÄRISTÖN TILA JA SEURANTA 

 
WMS-palvelun/palveluiden osoite/osoitteet 
(jos useita, pilkulla erotettuna) 
 

URL:    

Käyttäjätunnus:   

Salasana:    
 
 
Kunnasta julkaistavat WMS-tasot (Rasterikartat): 
 

 Kunnan opaskartta (Opaskartta) 
 Kunnan kantakartta, jota käytetään kaavan pohjakarttana(Kantakartta) 
 Kantakartta ilman kiinteistotietoja (KantakartanMaastotiedot) 
 Ajantasa-asemakaava (AjantasaAsemakaava 
 Asemakaavaluonnokset (Asemakaavaluonnos) 
 Strategisen tason yleispiirteinen yleiskaava (StrateginenYleiskaava) 
 Operatiivisen tason yleiskaava, oikeusvaikutteiset ja ei oikeusvaikutteiset  

     yleiskaavat (Strateginen Yleiskaava) 
 Kunnan julkaisemat ortoilmakuvat (Ortoilmakuva) 
 Kiinteistökartta, ns. perinteinen virastokartta (Kiinteistokartta) 

 
  



 
 
WMS - tasojen uudelleen nimeäminen 
 
Jos kunta ei julkaise WMS-aineistotasoja alla olevilla nimillä, ilmoita mitä nimeä julkai-
sussa käytetään: 
 

Opaskartta     
  

Kantakartta   
  

Kantakartan maastotiedot  
  

Ajantasa asemakaava   
  

Strateginen yleiskaava    
  

Yleiskaava    
  

Ortoilmakuva   
  

Kiinteistokartta   
 
 
Kuntakohtainen muutosprosentti Palvelussa käytettävään kohdekoh-
taiseen perusmaksuun 
 
(oletus 100 %, jolloin peritään palvelussa käytetty perusmaksu, yli 100 %, jolloin peritään vastaavasti 
korkeampi perusmaksu, alle 100 %, jolloin peritään vastaavasti alempi maksu. Jos kunnan määräämä 
muutosprosentti on 70%, koko Palvelussa peritty palvelumaksu jää Palvelun ylläpitoon ja kunnalle ei tili-
tetä palvelumaksuja.)   
 

 
 

Kannustinpalkkion hakeminen ja maksaminen 

Kunta ei ole kiinteistörekisteriä pitävä kunta ja kunta hakee kannustinpalkkiota: 

Kunta on avannut osoitetietojen, valmiiden rakennusten sekä rakennusvalvonnan lupa- ja hakemustiedot  
 
KuntaTietoPalveluun ja hakee kannustinpalkkiota (1.200 €)    
 
Kunta on ottanut käyttöön kunnan osoiterekisterin  ja hakee kannustinpalkkiota (1.000 €) 
  
 

Kunnan tili, jolle kannustinpalkkio halutaan maksettavaksi:  
Maksun yhteydessä käytettävä viitettä: ” KTP kannustinpalkkio”.  


