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Aikataulu
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9.00 –9.10 Tervetuloa
Minna Perähuhta (YM), Tommi Karttaavi (Kuntaliitto), Teemu Lehtinen 
(KIRAHub)

9.10 – 9.40 Rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan valmistelun tilanne
Minna Perähuhta (YM)

9.40 – 10.00 Yhteentoimivuustehtävä Sakari Jäppinen (YM)

10.00– 10.15 Loppusanat, jatkotoimenpiteet ja tulevat tapahtumat
(YM)

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2



Kirjausluonnos yhteiskehittämisen pohjaksi 11/2019

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.

Luodaan rakennetun ympäristön 
valtakunnallinen, digitaalinen rekisteri 
ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja 
rakentamista koskevat päätökset ja 
prosessit tukeutuvat.

Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman kirjaus 

Det ska skapas ett riksomfattande 
digitalt register och en dataplattform 
för den byggda miljön, vilka ska 
utgöra underlag för beslut och 
processer om markanvändning och 
byggande.
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Toiminnan perustana yhteentoimiva yhteinen tieto
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Rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyö
toiminnan pohjana

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus
- HE uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä
- 18.12.2019 – 31.12.2022

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (TiHL) sekä siihen liittyvät lait 
- 1.1.2020 → toimeenpano 

Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta
- 2020 - 2022
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Rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden
yhteistyöryhmä

Tavoite

• Toiminta tähtää koko Suomen rakennetusta ympäristöstä tehtävään kansallisesti ja kansainvälisesti yhteensopivaan, 
yhtenäiseen digitaaliseen kaksoseen. 

• Tämän saavuttamiseksi rakennettu ympäristö on mallinnettava yhtenäisesti, jotta prosessit tukeutuvat yhteisiin 
tietomalleihin ja hyvin hallittuihin yhteentoimiviin tietovarantoihin. 

• Yhteisen tiedon varaan voidaan luotettavasti rakentaa palveluja ja liiketoimintaa, kun tiedon tuottamisen, säilyttämisen, 
ylläpidon ja luovuttamisen pelisäännöt on määritelty. 

Yhteistyöryhmän tavoitteena on toteuttaa tiedonhallintalakia rakennetun ympäristön puitteissa sekä tukea 
hallitusohjelmakirjauksia, jotka koskevat rakennetun ympäristön valtakunnallista digitaalista rekisteriä ja tietoalustaa, joihin
maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. 

Yhteistyöryhmä varmistaa rakennetun ympäristön eri prosesseissa syntyvien ja käytettävien tietojen semanttisen 
yhteentoimivuuden tiedonhallintalain edellyttämällä tavalla. Lisäksi yhteistyöryhmän tavoitteena on luoda toimintatavat 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuteen ja digitalisaatioon liittyen. 
Tavoitteena on myös varmistaa vuorovaikutus ministeriöiden, kuntien ja KIRA-alan toimijoiden välillä sekä eri toimijoiden 
näkökulmien huomioiminen rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden edistämisessä. 
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Nykyinen tai tuleva lainsäädäntö ei 
estä yhteentoimivuutta

Toimintaprosessit ja niihin liittyvien 
tietojen dokumentointi ja integrointi.

Tiedon tarkka muoto ja merkitys 
säilyy, tiedot ymmärretään 

samalla tavalla.

Järjestelmiä ja palveluja yhdistävät 
sovellukset ja infrastruktuurit toimivat 

yhteen.
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Ideaseinä
Marraskuu – joulukuu 2019



”Kuntien mukanaolo kriittisen tärkeää: Kuntien pitää saada hyötyä omiin prosesseihinsa. Tärkeimmät 
kuntatoimijat ovat kaavoitus, rakennusvalvonta ja infra.”

”Pienten toimijoiden aineistonhallinta: Kaupunkien ja muiden suurten tai asiantuntevien organisaatioiden 
tietojen liittäminen osaksi tietoalustaa ei ole ongelma. Ratkaistava kysymys on, miten pienten kuntien ja 
vastaavien pienten toimijoiden tietojen siirtyminen tietoalustaan varmistetaan. 

Tarjoaako joku valtakunnallinen taho kunnille palveluna tiedon varastointia tietokantoihin ja jakelua 
rajapintojen kautta? Laaditaanko kunnille tarkennetut hankintaohjeet maankäytön suunnittelun tilaamiseksi 
konsulteilta tietojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi? Vai ratkaistaanko kysymys jollain muulla tavalla?”

Ideaseinä 2019: Kärki-ideat

”Tavoitteeksi laadukkaan kaavatiedon saatavuus: Tietojen puutteellisuus ja yhteentoimivuuden ongelmat 
estävät nykyisellään tietojen helpon hyödyntämisen.”

”Keskiöön yhtenäiset tietomallit ja toimivat rajapinnat: Aineistojen rakenne ja muoto tulisi olla yhtenevä 
riippumatta siitä, kuka tiedon tuottaa.”

Ideaseinän huomiot 2019



Toiminnalliset tarpeet

• Laadukkaan kaavatiedon toimintavarma saatavuus

• Rakennus- ja rakennushanketiedot: tietomallit, pöytäkirjat, 
työmaatiedot..

• Keskitetty paikka kansallisille ”lähtötiedoille”

• Tietojen saatavuus koneluettavasti sekä ”ihmisluettavasti” 
kaksisuuntaisten rajapintojen kautta.

Ideaseinän huomiot 2019



Ideaseinän huomiot 2019

Toiminnalliset tarpeet

• Toimijoiden tulee pystyä tarkistamaan ja korjaamaan tietoja

• Tietojen versiointi – mahdollisuus tarkastella tiettyä ajanhetkeä

• Karttakäyttöliittymä, johon pääsy kaikilla käyttäjätasoilla. 

• Osallisuuspalikka

• Mahdollisuus lukea ja antaa kommentteja suunnitelmiin. Samalla 

mahdollisuus myös lausuntopalveluksi, jos alustalle tallennetaan kaikki 

prosessin aineisto.
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Ideaseinän huomiot 2019

Yhteistyö ja toimijat

• Tulevien käyttäjien tarpeiden huomioiminen alusta alkaen

• Tiheitä säännöllisiä tiedotustilaisuuksia missä mennään, ei 
pelkästään valmiista tuotoksista

• Avoin työstö olemassa olevia yhteistyöryhmiä hyödyntäen

• Kaikki mukaan alkuvaiheessa yhteisen tahtotilan muodostamiseksi

• Jokaisen toimijan kannalta oltava näytettävissä mikä rekisterin ja 
tietoalustan arvo on heille



Ideaseinän huomiot 2019

Tekniset edellytykset

• Rajapinnat ja tekniset ratkaisut yhtenäisten semanttisten käsitteiden, 
mallien ja ohjeistuksien varaan

• Tarvitaan hallintasuunnitelmia ja –periaatteita, joissa kuvataan, 
miten muutoksia tehdään ja miten niistä viestitään

• Tiedon koko elinkaari tulee hallita ja päivitysvastuut olla selkeitä

• Linkitettävä kv-standardeihin (kuten OGC-standardit)

• Rakennettava Open Api –standardin varaan, ei enää WFS ja XML –
ratkaisuihin nojautuen



Ideaseinän huomiot 2019

Tekniset edellytykset

• Kevyillä piloteilla liikkeelle. 
• Hyvä olla avoimesti raportoituja, josta testidataa ja toteutuksen voi kopioida 

teknisesti.

• Ensimmäisessä vaiheessa pyrittävä eroon point to point -ratkaisuista,
jolla saadaan tieto siiloista käyttöön

• Tekninen ratkaisu ei saa olla haavoittuva kaupallisten toimijoiden 
päätöksille

• Tarve tutkia, voiko rekisteri toimia tiedon primäärisenä 
ylläpitorekisterinä esim. joidenkin kuntien osalta.



Ideaseinän huomiot 2019

Kompastuskivet

• Lähdetään tekemään massiivista monoliittia
• Nopea linjaus siitä, mistä tekeminen aloitetaan. Ei yritetä ratkaista kaikkea kerralla vaan 

liikkeelle pienin ketterin askelin.
• Konkreettinen tekeminen kannattaa rajata suppeaksi ja ohjata varat näihin 

ydintoiminnallisuuksin ja varmistaa niiden toteutuminen valtakunnallisesti.
• Jos kehittämiseen ja ylläpitoon ei rahaa, ei pysyviä tuloksia.

• Ei oteta ilmeisimpien hyötyjen saavuttamista lähtökohdaksi
• Lähtökohdaksi jokin selkeä business casea, mistä lähdetään liikkeelle ja myöhemmin 

laajentamaan
• Hyödyt eri toimijoille kuvattava selkeästi, jotta voidaan saada aikaan aitoa yhteistyötä
• Lopputulos ja hyödyt keskeisesti esiin. Kaikessa havainnollistettava miten mikin vaihe ja 

tekeminen liittyy siihen. Motivaatio syntyy siitä, että tiedetään tiedolla olevan käyttäjiä ja 
motivaatio edellyttää hyötyjen esiin tuomista.

• Poistetaan epävarmuus siitä, mikä, tieto on oikeaa ja varmistetaan luotettavan tiedon 
tuottaminen. 



Muut ideat

• Määriteltävä lupa-asioinnin ja kaavatietojen perustaso, joka 
mahdollistetaan kansalaisille ja yrityksille sijaintikuntaan katsomatta.

• Miten rekisteri rahoitetaan hankevaiheen jälkeen?

• Avainasemassa tunnusyhteydet - pysyvät tunnukset – rakennus-
huoneisto- sekä kiinteistötunnukset, sijaintikoordinaatit. 
Rakennusten yhteisten ydintietojen tulee olla kaikissa järjestelmissä 
yhteneviä ja niillä tulee olla selkeä vastuutaho ja omistajuus.

• Olisi tärkeää, että hanke ottaisi voimassa olevien asemakaavojen 
digitoinnista kokonaisvastuun ja toisi tämän ikäänkuin
"pohjakassaksi" palveluun hankkeen aikana.



• Webropol-kysely rakennuksen ydintiedoista

• https://www.ym.fi/rekisterijatietoalusta

• Kyselyyn voi vastata 2.3. asti

Tehtävä: Missä rakennetun ympäristön ydintietoja 
tarvitaan?

Mitä tietoja?

Kuka tarvitsee?

Missä yhteydessä?

Tiedon kehittämistarve?



Kiitos! 

https://www.ym.fi/rekisterijatietoalusta

yhteentoimivuus@ym.fi


