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Tietosuojaseloste Espoon kaupunki
1. Rekisterin nimi
2. Rekisterinpitäjä
3. Rekisterin
vastuuhenkilö

Trimble Locus kiinteistörekisteri
Espoon kaupunki

Ari Piirainen, kaupungingeodeetti / Hilkka Julkunen tonttipäällikkö
ari.piirainen@espoo.fi p. 040-6817896 / hilkka.julkunen@espoo.fi p.
050-3047628

4. Rekisterin
yhteyshenkilö

Annamari Räty (kiinteistöihin ja hakijoihin liittyvät tiedot) Tekninen – ja
ympäristötoimi, kaupunkitekniikan keskus,
kiinteistönmuodostusyksikkö.Tuija Höysniemi (omistajatiedot ja
yhteystiedot) Tekninen- ja ympäristötoimi, Tonttiyksikkö
annamari.raty@espoo.fi /puh. 050-5737264 ; tuija.hoysniemi@espoo.fi
puh. 043-8254513

5. Organisaation
nimittämä
tietosuojavastaava

Juho Nurmi, tietosuojavastaava

Sähköposti: juho.nurmi@espoo.fi
puhelinnumero: 0438273077
postiosoite: PL 12 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite:

6. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitukset ja
käsittelyn
oikeusperuste

Espoon kaupunginkuntatietojärjestelmän kiinteistöosa on virallisen
kiinteistörekisterin kunnallinen käyttökopio, joka sisältää kunnan teknisen
toimialan kannalta tarvittavat tiedot kiinteistöistä ja määräaloista.
kuntatietojärjestelmässä on lisäksi tiedot kiinteistöjen ja määräalojen
omistajista ja haltijoista, joista järjestelmään on tallennettu nimen lisäksi
henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus sekä katuosoite, postinumero ja
kansalaisuus sekä mahdollinen kuolinpäivä.
Kiinteistöosan avulla hoidetaan osin valtakunnallisen kiinteistörekisterin
ylläpito sekä mm. kiinteistönmuodostamislain ja maankäyttö ja
rakennuslain mukaisten viranomaistehtävien hoitaminen ja valmistelu.
Henkilötietoja käytetään myös kunnallisiin suunnittelu- ja hallintotehtäviin
kuten asianosaisten selvittämiseen, heidän kuulemiseensa ja heille
tiedottamiseen. Kiinteistöosan tonttijako ja toimitustieto-osiin tallennetaan
tiedot tonttijakojen ja toimitusten hakijoista ja palvelujen maksajista.
tietoja käytetään hyväksi palvelujen laskutuksessa.
Kiinteistöjen omistajista otetaan kertakäyttöisiä tulosteita lakisääteistä
tiedottamista varten sekä maankäyttösopimusneuvotteluiden työluettelon
pohja-aineistoksi. Lisäksi tonttiyksikkö tallettaa ensimmäisen
asemakaavan vahvistumishetken kiinteistöomistajalistauksen
katualuekorvauksen myöhempää määrittämistä varten.
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7. Rekisterin tietosisältö
(kuvaus
rekisteröityjen
ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä)

1) kiinteistörekisterilain ja -asetuksen mukaiset kiinteistöjä ja määräaloja
koskevat tiedot, joista henkilöihin suoraan liittyviä tietoja ovat määräalan
ensimmäisen luovuttajan ja saajan tiedot kuten nimi, henkilötunnus tai
liike- ja yhteisötunnus.
2) toimitusten- ja tonttijakojen osalta rekisteriin on merkitty toimenpiteen
hakijatieto nimitasoisena sekä toimenpiteen maksajan nimitasoisena
tietona.
3) omistaja ja haltijatietojen osalta rekisterissä on tietoina seuraavat
tiedot: nimi, yhteystieto, kansalaisuus ja mahdollinen kuolinpäivä. Jos
henkilöllä on turvakielto, yhteystietoja ei päivitetä järjestelmään, mikäli
turvakielto on tiedossa (espoolaiset maanomistajat ja -haltijat).
Ulkopaikkakuntalaisten maanomistajien ja -haltijoiden osalta turvakielto on
asiakkaan ilmoituksen varassa

8. Henkilötietojen
tietolähteet
9. Henkilötietojen
luovutukset

10. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
11. Tietojen säilytysajat

12. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen
periaatteet

13. Tietojen
tarkastusoikeus

Valtakunnallinen kiinteistötietojärjestelmä, kaupanvahvistajien tekemät
kiinteistönluovutusilmoitukset, luovutuskirjat, maanmittauslaitoksen
kirjaamisrekisteri, väestörekisterikeskuksen väestötietorekisteri sekä
yritys- ja yhteisötietojärjestelmät.
Kiinteistöjen ja määräalojen omistaja-, haltija- ja yhteystietoja käytetään
kaupungin eri toiminnoissa tarpeen mukaan suorakäyttöisesti Trimble
Locus järjestelmässä tai sen tietopalvelujärjestelmän kautta tai pyytämällä
tietoja tonttiyksiköstä. Omistajien nimi- ja yhteystietoja luovutetaan myös
yksin kappalein kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta, jos tiedon
tarvitsija esittää hyväksyttävän syyn tietotarpeelleen.
Ei luovuteta
Tiedot ovat osin pysyvästi säilytyksessä (hakijatiedot) ja osin jatkuvassa
ylläpidossa (omistaja- ja haltijatiedot sekä yhteystiedot)

Trimble Locus järjestelmä sijaitsee Espoon kaupungin sisäisessä
tietoverkossa. Tietoverkkoon kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla.
Eri käyttäjien käyttöoikeudet järjestelmän tietoihin ovat rajatut työtehtävien
vaatiman laajuuden mukaan.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.
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Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä
niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella
ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän
on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen
syyt.
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön
perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt
siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle
ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–
22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia,
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta
aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus
tai kohtuuttomuus.
Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

14. Oikeus tiedon
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot.
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun
muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia,
ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon
oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus.
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole
hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus
valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
Oikaisupyyntö osoitetaan
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esim. rekisterin yhteyshenkilölle ja mistä tarkemmat
ohjeet/lomakkeet/sähköinen palvelu tmv.

15. Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai
työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Oikeus
perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77).

16. Muut mahdolliset
oikeudet

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus art. 17)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä
koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin
tietosuoja-asetuksen artiklan 17 momentin 1 edellytyksistä täyttyy.
Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole mm. jos lakisääteisen velvoitteen
noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja-asetus art. 18)
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
henkilötietojen käsittelyä, jos jokin 18 artiklan 1 mom. a)-d) kohdan
edellytyksistä täyttyy.
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetus art. 21)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan
tärkeä ja perusteltu syy.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on
oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin
kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa
henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää
käsitellä tähän tarkoitukseen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetus art. 20)
Rekisteröidyllä on oikeus siirtoon vain silloin, jos käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, ja jos käsittely suoritetaan
automaattisesti. Rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
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ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämiseksi.
Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
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