
RYHTI
Rakennetun 
ympäristön 
tietojärjestelmähanke

Sidosryhmä-
tilaisuudet

5.6.2020 – 25.6.2020



Ohjelma
•Tilaisuuden avaus, Minna Perähuhta
•Ryhti osana digitaalisen rakennetun ympäristön 
kehittämistä – riippuvuudet

•Tilannekuva – miten edetään ja mitä kohden, Juhana
Rautiainen

•Havaintoja tietojen käyttöä selvittäneestä kyselyistä, 
Sakari Jäppinen

•Seuraavat ryhdikkäät askeleet – pysy mukana
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”Toimiva, kestävä ja 
merkityksellinen rakennettu 
ympäristö.”

Missio
”Luodaan rakennetun ympäristön 
digitaalinen kaksonen.”

Visio
Rakennettu ympäristö on mallinnettu yhtenäisesti. 
Prosessit tukeutuvat yhteisiin tietomalleihin ja 
hyvin hallittuihin yhteentoimiviin tietovarantoihin. 
Yhteisen tiedon varaan voidaan luotettavasti 
rakentaa palveluja ja liiketoimintaa. Tiedon 
tuottamisen, säilyttämisen, ylläpidon ja 
luovuttamisen pelisäännöt on määritelty.

Unelma



Nykytilassa 
tietovarannot ovat 
eriytyneet

Valtio

Kunta
Yksityinen

Tietoa syntyy esim. 
rakennuslupaa 
haettaessa

Esim. ”kerrosala”

Rakennuslupa-
hakemus

Kunnan rakennusrekisteri

Organisaatioiden omiin järjestelmiin 
kerättävä ja säilytettävä tieto

Useita tietomalleja



Haasteet

Valtio

Kunta
Yksityinen

Tiedon tuottaja muokkaa 
samaa tietoa eri 
järjestelmissä.

”kerrosala”

Kunnan rakennusrekisteri Toisen organisaation tietoa on 
vaikea hyödyntää. Sitä on 
työlästä tai mahdotonta jalostaa 
uusiin tarkoituksiin.

Rakennus- ja huoneistorekisteri

Sama tieto eri järjestelmissä

Palo- ja pelastustoimi

Vakuutusyhtiö

Huoltoyhtiö
Isännöitsijä



Rakennetun 
ympäristön tiedot on 
kuvattu ja niiden 
yhteentoimivuus on 
varmistettu

Hankkeen tavoitteet
RYHTI

Tiedot on koottu 
saataville 
valtakunnallisesti 
yhtenäiseen 
tietojärjestelmään

Tietoa ei kerätä moneen 
kertaan tai säilytetä 
useassa paikassa, vaan 
se löytyy kootusti

Yhteensopiva tieto on 
entistä laajemmin ja 
sujuvammin eri 
toimijoiden käytössä

Ajantasainen tieto 
auttaa tekemään 
parempia päätöksiä 
ja luo alustan 
liiketoiminnalle



Muutos ja sen vaikutukset

Yhteiskäyttöinen tieto vapautuu 
organisaatioiden järjestelmistä.

Valtio

Kunta
Yksityinen

Tieto jäsentyy uudestaan 
yhteentoimivana.

Asukkaat

Tietomallit

Tieto rikastuu 
uusista lähteistä

Botit



Tavoitetila

Valtio

Kunta
Yksityinen

Yhdenmukainen tieto on 
tietoalustalla käytettävissä 
rajapintojen kautta eri 
sovelluksille ja palveluille.Kunnan rakennusrekisteri

Rakennus- ja huoneistotietoja

Palo- ja pelastustoimi

Vakuutusyhtiö

Huoltoyhtiö
Isännöitsijä

Tietoa ei kerätä moneen kertaan tai 
säilytetä päällekkäisesti useassa 
paikassa. Yhteiskäyttöinen tieto tallentuu toimi- tai 

hallinnonalasta riippumattomaan 
koneluettavaan muotoon.

Tieto-
mallit

Asukkaat

Botit



Uuden tietojärjestelmän hyötyjä
Tiedon kuvaukset 
noudattavat kansainvälisiä 
standardeja ja tietojen 
yhdistäminen on helppoa. 

Tieto on julkista ja 
luotettavaa.

Rakennus- ja 
huoneistorekisterin tiedot 
päivittyvät rakennus-
kannan muutosten 
mukaisesti.

Tiedon yhdistely on 
helppoa.

Tieto ei katoa elinkaaren 
aikana ja sen turvallinen 
käsittely on nykyistä 
helpompaa.

Tietojen löytäminen ja 
hyödyntäminen on 
vaivatonta. 

Kunta–valtio-yhteistyö ja 
tietojenvaihto toimii 
optimaalisesti.

Yritykset voivat
rakentaa uutta
liiketoimintaa ja
palveluja.

Yhteinen tieto



Mitä
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MRL-uudistus = uusi MRL voimaan 2022, kaavat ja rakennusluvat sähköisinä 
määrämuotoisina kansalliseen tietojärjestelmään. Rakennuksen omistaja 

ylläpitää tietoa ajan tasalla rakennuksen elinkaaren ajan.

RY 
yhteentoimivuustyö = 

mm. kaava- ja 
rakennustiedon 

standardit ja 
hallintamallit sovitaan 
alan kanssa laajassa 

avoimessa 
yhteistyössä

Alusta = Rakennetun ympäristön eri tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden periaatteet ja tekniset toteutukset 
sisältävä kokonaisuus. Edistää rakennetun ympäristön 

alustatalouden kehittymistä.

RYTJ = Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä 
Q4/2022 ->

RYTJ Suunnitelmatietojärjestelmä 
= valtakunnallinen yhteinen 

tietovaranto, jossa kaavatiedot, 
maankäyttöpäätökset sekä tieto 

eri prosesseista. 

RYTJ Rakennustietojärjestelmä = 
valtakunnallinen yhteinen 

tietovaranto, jossa rakennusten 
ydintiedot. 

RYHTI YM HANKE 
2020-2023



Hankkeen päätuotosten aikataulu
2020 
Määritykset
• RYTJ tiedot 

määritetty
• RYTJ 

tietorakenteet 
määritetty

• BF kasvuohjelma
• Tavoitteet ja 

prosessi 
ymmärretään 
alalla

2021 Testaus
• RYTJ alustan 

toteutus 
määritetty

• Testiympäristö 
käytössä

• HE:t laeista
• Tietojen 

digitointi

2022 Käyttöönotto
• Tuotantoympäristö 

MVP v1.0 käytössä
• Lait voimaan

2023 Jatkokehitys
• Ylläpito ja 

jatkokehitys on 
taloudellisesti 
kestävällä pohjalla

2024 
Eteenpäin
• Kuntien RYTJ 

tiedot digitoitu
• MVP+ 

toteutuksia

RYTJ-Tiedot ovat 
saatavilla yhdestä 

paikasta sekä kone että 
ihmisluettavassa 

muodossa

Tiedon omistaja ylläpitää 
tietoja muutoksien 

mukaisesti

Tiedonhallinnan vastuut 
ja pelisäännöt ovat 

selvät

Lähtötiedot 
mallinnettu ja 

saatavilla

Valtakunnalliset yhteiset 
tietovarannot ovat 

yhteentoimivia eivätkä 
kilpaile keskenään

Kunnat & ala osaavat 
tilata yhteentoimivia

tietojärjestelmiä



Lakiosion toteutuspolku

20212020 2022

Lausuntokierros Laki 
voimassa

HE:n valmistelu

Toimeenpano ja 
lain jälkiseuranta.

Syksy:
Vaikutusten 
arviointi, 
sidosryhmien 
näkemysten
kuuelmista

Lausuntopalaute 
ja käännös

RYHTI

Linjaukset HE:tä
varten 
viimeistään 
syksy 2020

HE:n anto 
eduskunnalle 
syksy/2021

HE valmis 
12/2020

Lakityöryhmä 
aloittaa

Lain tarkastus, 
arviointineuvosto

Kesä: HE:n
kirjoittaminen 
aloitetaan

Vastuut organisaatiolle, 
mitä tietoja? Miten 
tiedonvirrat muuttuu jne.



Yhteentoimivuusosion toteutuspolku

20212020 2022

RYHTI

RYTJ:n ydintietojen määrittely ja 
testaus: kaava- ja rakennustietojen 

tietomallit, sanastot ja koodistot

Tietojen ylläpito- ja 
hallintamallit

Yhteistyöryhmän 
aloitus

Muut tietomallinnus- ja sanastoprojektit (RYTJ:tä tukevat)

Laatu-
kriteeristö Harmonisointiprosessi

Teemaryhmien 
aloitus



Alustaosion toteutuspolku

20212020 2022

MVP 
testiympäristö 

käytössä

MVP 1.0 vähimmäistoiminnallisuuksien tuotekokonaisuus*
Alusta = Rakennetun ympäristön eri tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja tekniset toteutukset 
sisältävä kokonaisuus. Edistää rakennetun ympäristön alustatalouden kehittymistä.

RYTJ Suunnitelmatietojärjestelmä, jossa kaavatiedot, maankäyttöpäätökset sekä tieto eri prosesseista. 

RYTJ Rakennustietojärjestelmä, jossa rakennusten ydintiedot.

* MVP 1.0 määrittely tarkentuu
hankintaprosessin ja järjestelmän 
määrittelytyön myötä 

MVP 
migraatio

RYHTI

Alustan MVP määritys: Käyttötapaukset, 
tekninen arkkitehtuuri, yhteydet muihin valtion 

tietovarantoihin…

Päätös MVP 
1.0 toteutuksen 
laajuudesta

Päätös 
ylläpitoviran-
omaisesta

Lainsäädäntö ja 
testaukset (TOSU: 

HE 12/2021)

Tietoarkkitehtuuri 
ja keskeiset 
tietosisällöt 

määritelty 12/2020 

MVP pääkehittäjän hankinta
MVP 1.0 

tuotannossaMVP moduulien toteutus



Tukiosion toteutuspolku

20212020 2022

RYHTI

Ajantasaiset 
laatuvarmistetut 

keskeiset 
suunnitelma- ja 
rakennustiedot

Päätös:
Tietomalli

Tietosisältö
Tallennuspaikka

Tuotantotapa

Kaavojen digitointiohjelman valmistelu ja testaus

Rakennustiedon ajantasaistamisen 
valmistelu

Kuntayhteistyö: Kuntaraati, kunta-skype, kuntakiertue… 

Asema- ja yleiskaavojen digitointi

Tilannekuva, tukitoimien kartoitus ja 
suunnittelu

Rakennustietojen ajantasaistaminen

Tuki tietojen yhteentomivuuteen, 
digitointiin, ajantasaistamiseen 

sekä hankintoihin

Testauksen ja käyttöönoton 
tukipalvelut

Kyvykkyys 
RYTJ:n

käyttöönottoon ja 
hyödyntämiseen



RYHTIAlkuvuoden kyselyistä laaja näkemys 
rakennuksen ydintietojen kehittämiseen

MML
Museotoimi
Kiinteistöhuolto
SYKE
DVV
AVI
Verohallinto
Rakentajat
RY-konsultit
YM
Yliopistot
Rakennusvalvonta
Asemakaavoitus

Terveystoimijat
Kiinteistökehitys
Ohjelmistotalot
Ympäristöterveystoimi
Energiavirasto
Tilastokeskus
Järjestöt
Arkkitehtitoimistot
Seurakunnat
Tilakeskus
Paikkatietopalvelut
Maakuntaliitot
Kasvatus- ja koulutustoimi



Lähes kaikki toimijat 
tarvitsevat 
toiminnassaan puolia 
kaikista ydintiedoista!
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86 %

84 %

83 % 83 %

82 %

Kaavatilanne Käyttötarkoitus Osoite Verkostoliittymä Valmistumispäivä
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Kehittämistarpeita
• Tiedon ylläpitoprosessi ei toimi

• ”Rakennuksen omistajan ylläpitotietoprosessi ei aukoton”
• ” Kerrosalan laskentaperusteet on määritettävä tarkasti. Vain yksi määritelmä käyttöön”

• Tietorakenteiden tarkentaminen
• ”Rakennuksen luvan hakijan tieto ja rakennuksen omistajatieto tulisi olla omana tietonaan”
• ”Mitä tarkoitetaan termillä rakennuspaikka?”

• Epävarmuus ajantasaisimmasta tiedosta
• Tietojen versiointi ja historialliset tiedot

• ”Olisi hyödyllistä jos rakennuksen rakennushetken käyttötarkoitus säilyisi rekisterissä ja uusi 
käyttötarkoitus tallennettaisiin eri paikkaan kuin alkuperäisen päälle.”



Kehittämistarpeita

• Tietojen laatu ja hyödyntäminen
• "Pysyvä rakennustunnus tulee olla käytössä/pakollisena kaikissa niissä järjestelmissä, jotka 

tuottavat, välittävät tai vastaanottavat rakennus- ja kiinteistötietoa sekä julkisessa hallinnossa että 
yksityisellä sektorilla."

• "Kuntien rekistereissä voi olla esim. määritetty kaikille iäkkäämmille rakennuksille sama tietty 
rakennusvuosi tai sitten rakennusvuosi onkin kunnostus- tai muutosvuosi."

• Tiedon saatavuus ja yhdistäminen
• ”Tiedonhakua helpotettava myös valtiohallinnon ulkopuolisille”
• ”Jokaisen rakennuksen PRT pitäisi löytyä samanlaisena kaikista tietokannoista, eli kunta, 

maistraatti ja verottaja”
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Vastaa 
asemakaavatietoja 
koskevaan kyselyyn 
30.6. mennessä

ym.fi/ryhti
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RYHTI – seuraavat askeleet

Sidosryhmätilaisuudet kesäkuussa
• 5.6. Kunnat ja maakunnat
• 8.6.   Tietojärjestelmätoimittajat
• 11.6. Valtiokumppanit
• 15.6. Kira-ala
• 25.6. Järjestöt

Save-the-date
• 2.9.  Kunnat ja maakunnat
• 4.9. Tietojärjestelmätoimittajat
• 7.9. Valtiokumppanit
• 10.9. Kira-ala
• 11.9. Järjestöt

RYHTI

Vastaathan kyselyymme suhteestasi 
Ryhti-hankkeeseen ja anna palautetta!

https://link.webropolsurveys.com/S/D241E8351C44B26D


Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmä tehdään 
yhdessä – tule mukaan!
Kysymyksiä ja vastauksia sekä tietoa tulevista 
tapahtumista
• ym.fi/ryhti
• ym.fi/yhteentoimivuus
• ryhti@ym.fi
• Hankeikkuna

mailto:ryhti@ym.fi
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM019:00/2020
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