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Miten käsittelemme henkilötietojasi Tornion kaupungin yksityistierekisterissä?  

 

Toimimme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Tornion kaupunki 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 1643211 
kirjaamo@tornio.fi 
 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 
 
Tekninen johtaja 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 (0)40 665 2284 
kirjaamo@tornio.fi 
 

4. Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava ja yhteystiedot  
 
Kaupungin tietosuojavastaava 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 (0)40 5971 341 
tietosuojavastaava@tornio.fi 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Yksityistierekisteriä pidetään lakisääteistä viranomaistoimintaa varten.  

 Yksityistielain mukaisten toimitusten suorittaminen, 

 kunnan yksityistieavustusten myöntäminen, 

 kunnallinen tiedottaminen tiekunnille ja järjestäytymättömien yksityisteiden osakkaille, 

 tietojen tuottaminen kunnan suunnittelu-, tutkimus- ja tilastointitehtäviä varten, 

 tietojen tuottaminen myyntiin, hankintaan ja vuokraukseen ym. sopimuksiin liittyviä tehtäviä 
varten,  

 kadun yleiseen käyttöön luovuttamiseen liittyvät selvitykset, 

 tietojen tuottaminen seudullista tiehuoltoa varten.  
 
Järjestelmässä ylläpidettävät tiekuntien ja järjestäytymättömien yksityisteiden yhteyshenkilöiden 
tiedot ovat välttämättömiä järjestelmän avulla valmisteltavien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteri sisältää kaikki kaupungin alueella sijaitsevat tiekunnat sekä sellaiset tiekunnaksi 
järjestäytymättömät yksityistiet, jotka ovat hakeneet kaupungilta kunnossapitoavustusta. 
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Rekisteriin merkitään tiekuntien osalta seuraavat pysyvästi säilytettävät tiedot: 
 

 Käyttöoikeusyksikkötunnus, 

 tiekunnan perustamis-, lakkaamis- ja yhdistämispäivämäärä, 

 tiekunnan rekisteröity pituus ja leveys, 

 tiekunnan yhteyshenkilön nimi, osoite ja muut yhteystiedot, 

 tiekunnan pankkiyhteys niiden tiekuntien osalta, jotka ovat saaneet kaupungin 
yksityistieavustusta,  

 merkintä, mikäli tiekunta on saanut kunnan tai muun julkisyhteisön avustusta tienpitoon. 

Yksityistietoimituksessa tiekunnasta tallennetaan lisäksi toimituspäivämäärästä laskien viiden (5) 
vuoden (Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 9 §) ajan seuraavat tiedot: 

 Tiekunnan osakaskiinteistöjen omistajien tai mahdollisten asiamiesten nimet, osoitteet ja 
muut yhteystiedot,  

 osakaskiinteistön haltijoiden nimet, osoitteet ja muut yhteystiedot, 

 tieyksikkölaskelma, 

 perustietolomakkeet. 

Rekisteriin merkitään lisäksi tiekunnaksi järjestäytymättömien, kaupungin kunnossapitoavustusta 
hakeneiden yksityisteiden osalta seuraavat tarpeen mukaan säilytettävät tiedot: 

• yksityistien avustuskelpoisen osuuden pituus, 
• yksityistien avustuskelpoisella osuudella sijaitsevien talouksien nimet (sukunimi), 
• yksityistien yhteyshenkilön nimi, osoite ja muut yhteystiedot, 
• yksityistien pankkiyhteys, 
• merkintä, mikäli yksityistie on saanut kunnan tai muun julkisyhteisön avustusta tienpitoon. 

 
7. Mistä henkilötiedot on saatu (Art. 14) 

 
Rekisteriä päivitetään tiekunnan ja järjestäytymättömän yksityistien osakkaiden tekemien ilmoitusten 
ja maanmittauslaitoksen tietojen mukaan. 
 

8. Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit 

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa / 
tiedonohjaussuunnitelmaa, lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja sekä kansallisarkiston 
määräyksiä ja kuntaliiton suosituksia. 
 

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
 
Yksityistierekisterin tiekunnista voidaan tehdä tilastoja, joissa yksittäisen kiinteistön tai henkilön 
tiedot eivät nouse esille. Kaupungin toiminnan kehittämistä varten tietoja voidaan yhdistää muihin 
tietoihin. Tällöin tiedot pysyvät kunnan viranomaisten hallinnassa, eikä niitä luovuteta kolmansille 
osapuolille. 
 

10. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen 
ulkopuolelle ja tiedot käytettävistä suojaustoimista. 
 
Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu. 
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11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oike-
utta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista on säädetty tie-
tosuoja-asetuksen artikloissa 13–15. Tietojen poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauk-
sissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kun-
nalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 
 
Pyyntö käyttää oikeutta tehdään tietosuojavastaavalle kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella 
tai täyttämällä lomake tietosuojavastaavan luona. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyyn-
nöstäsi, eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita. 
 
Tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa samasta rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi periä 
tietojen pyytäjältä kohtuullisen maksun, mikäli pyyntö sisältää tiedoista useampia jäljennöksiä. 
Rekisterinpitäjä voi myös periä kohtuullisen maksun, jos tiedon pyytäjän pyyntö on perusteeton tai 
kohtuuton. 

 


