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Rekisterinpitäjä  Y-tunnus 
Limingan kunta  0186553-2 

 
Osoite   sähköposti 

Liminganraitti 10  kunta@liminka.fi 

91900 Liminka 
 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Nimi  
Simo Pöllänen 

Teemu Haapala     
  

Osoite   puhelin   sähköposti 
Liminganraitti 10 044 497 3701 simo.pollanen@liminka.fi 

 044 577 9037 teemu.haapala@liminka.fi 
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Nimi  puhelin  sähköposti 
Raija Karjalainen 044 497 3709 raija.karjalainen@liminka.fi 

 

Rekisterin nimi 
Maa-alat ja kiinteistöt 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kiinteistötietojen ylläpito ja seuranta viranomaistehtävien hoitamista varten, 
vuokrattujen kiinteistöjen hallinta, vuokrien laskutus ja perintä. 

Tonttivaraukset/myynti, yritysasiakassuhteiden ylläpito.  
Kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittäminen ja muiden sisäilma-

asioiden hoitaminen. Limingan kunnan kiinteistöjen huoltopyyntöjen 
käsittely. 

 

 

Limingan kunnan tietosuojaperiaatteet 
Limingan kunnan luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat sitoutuneet 

tietosuojan huomioivaan toimintaan. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään 
vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. 
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Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 
Kiinteistönomistajat, asuntojen ja kiinteistöjen vuokraajat. Tonttien varaajat, 

yrittäjät. Limingan kunnan kiinteistöjen käyttäjät ja kuntalaiset. 

 

 

Rekisterin tietosisältö 

Kiinteistöjen ja kiinteistönomistajien tiedot ml. omistajan nimi, henkilötunnus 

ja väestötietojärjestelmän mukainen osoite, vuokrasuhteen tiedot. 
Tontinvaraajien yhteystiedot. 

Yrittäjien yhteystiedot. 
Sisäilmailmoitusten jättäjien yhteystiedot. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet) 
KTJ (kiinteistötietojärjestelmä), VTJ (väestötietojärjestelmä),Timer. 

Sisäilmailmoituksen tekijät ilmoittavat omat yhteystietonsa. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Väestötietojärjestelmän (Digi- ja väestötietovirasto), 
kiinteistötietojärjestelmän (Maanmittauslaitos) sekä rakennus- ja 

huoneistorekisterin ylläpitämiseen lainsäädännön perusteella tarvittavat 
henkilö- ja tilastotiedot luovutetaan ao. viranomaisille sekä erikseen muille 

viranomaisille erillisen tietopyynnön perusteella. 
 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto 

Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa. 
      

Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot 
Ohjelmistoihin, selainpohjaisiin tietojärjestelmiin (KTJ) ja verkkolevyille on 

pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla. Henkilötietojen käsittelyoikeuksia 
rajoitetaan käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeuksilla, joiden myöntämisestä ja 

poistamisesta vastaa ohjelmiston pääkäyttäjä tai käyttöoikeuden myöntänyt 

viranomainen (kiinteistötietojärjestelmän osalta Maanmittauslaitos). 
 

 

Tietojen säilytysajat tai sen määrittämisen kriteerit 

Arkistolaitoksen määräykset/tos 
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Rekisteröidyn oikeudet 
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut 

tietonsa. Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. 
Korjauspyyntö lähetetään os. Limingan kunta, Liminganraitti 10, 91900 

Liminka (kunta@liminka.fi). 

 


