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Tervetuloa kuntakahveille!

• Ryhti-kuntakahvit ovat erityisesti kunnille suunnattuja ajankohtaiskatsauksia. Jokaisella 
kerralla syvennytään yhteen ajankohtaiseen Ryhti-hankkeen teemaan.

• Kuntakahvit tänään
• 13:00 Tervetuloa
• 13:05 Rakennetun ympäristön digitalisaatio lainsäädännössä/ Annika Collin
• 13:25 Kommenttipuheenvuoro / Minna Mättö, Kuntaliitto
• 13:35 Keskustelu ja kysymykset
• 13:45 Tilaisuus päättyy
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Sääntelykehikko rakennetun ympäristön digitalisaatiolle

Lu
ov

at
 p

oh
ja

n

Huomioitava 
yhteentoimivuus

Yleislait ja erityisesti 
hallinnon digitalisaatiota

koskevat lait

Semanttinen

Oikeudellinen

Tekninen

Organisatorinen

Tiedon tuottajat ja 
hyödyntäjät

Muut tietovarannot

Rakennettua 
ympäristöä koskeva 

muu sääntely

Uusi digitalisaation
huomioiva maankäyttö- ja 

rakennuslaki

Rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmän 

mahdollistava uusi 
sääntely

Rakennetun 
ympäristön 

tietojärjestelmä

SUUNNITELMA-
TIETOJÄRJESTELMÄ

RAKENNUS-
TIETOJÄRJESTELMÄ

ALUSTA



Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän 
mahdollistava uusi sääntely

Hallitusohjelman kirjaus:
”Luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen, digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin 
maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat”
Edellyttää uutta sääntelyä rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä:
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Tietosisältö Vastuut, velvoitteet, 
oikeudet Alusta

Käyttöoikeudet?
Mitä tietoja, kenelle, 

mihin 
tarkoitukseen?

Mitä tietoja?
Julkisesti 

luotettavaa vai 
ei?

Avointa dataa
Julkista tietoa

Salassa pidettävää tietoa
henkilötietoa?

Ylläpito ja 
kehitysvastuu?Velvollisuus/oikeus 

ilmoittaa tietoja?
Tietopalvelut?

Muut 
palvelut?

Rekisterinpitäjyys?Tiedolliset 
oikeudet

Maksut/maksuttomuus?



Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän 
sääntely – missä mennään?
• Kartoitetaan omassa työryhmässä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelytarpeita
• Selvitetään minkälaista sääntelyä rakennetun ympäristön tietojärjestelmä edellyttää ja miten 

tietojärjestelmä vaikuttaa olemassa olevaan sääntelyyn tai miten sen pitää huomioida 
olemassa oleva sääntely

• Selvitetään muita oikeudellisia kysymyksiä, haasteita mitä nousee esille 
• Työryhmässä laaja edustus valtioneuvostosta ja kuntaliitto mukana
• Lopputuotoksena muistio sääntelyehdotuksista, tammikuu/2021
• Muistion pohjalta eteneminen hallituksen esityksen laatimiseen
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MRL-digitalisaation keskeisimmät
• Pysyvä kaavatunnus ja kaavan tunnistetiedot mahdollistavat kaavaprosessien ja niihin 

liittyvien tietojen seurannan ja haun
• Alueidenkäytön tietomalleilla varmistetaan kaavojen koneluettavuus ja yhteentoimivuus

ehdotusvaiheesta lähtien sekä muiden alueidenkäytön päätöksiin liittyvät tiedot
• Alueidenkäyttöön liittyvien tietojen saatavuudella valtakunnallisessa rakennetun 

ympäristön tietojärjestelmässä (RYTJ) varmistetaan ajantasaiset tiedot kaavojen 
laatimisesta valtakunnallisesti. Jatkossa kaavaehdotuksen ja hyväksytyn kaavan lisäksi 
kaavaselostus sekä tiedot rakennuskielloista, rakentamisrajoituksista ja 
toimenpiderajoituksista ovat saatavilla yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa.

• Kaava on ennen hyväksymistä liitettävä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään
• Rakentamisluvassa suunnitelma- ja toteumatietojen koneluettavuus ja yhteentoimivuus

sekä saattaminen valtakunnalliseen tietojärjestelmään (tietomalli tai muu muoto). 
• Rakennuksen omistaja ylläpitää sähköistä käyttö- ja huolto-ohjetta. 
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Mitä säädetään MRL:ssä ja mitä rakennetun 
ympäristön tietojärjestelmää koskevassa laissa?



Kaavaprosessin digitalisaatio yleisesti
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Kaavan vireilletulo Valmisteluvaihe Ehdotus Hyväksyminen Voimaantulo

Kaavatunnuksen 
haku
Kaavan tunnistetietojen 
antaminen
- Alueen sijainti ja nimi
OAS

Kaavan
tunnistetietojen 
päivitys halutessa
”Kaavaluonnoksen”
julkaisu halutessa

Kaavaehdotuksen 
saattaminen RYTJ
- Kaava 

(tietomallina)
- Kaavaselostus

Ennen hyväksymistä 
kaavan saattaminen 
RYTJ

RYTJ:ssä hyväksytty 
kaava ja tieto kaavan 
voimaantulosta

RYTJ rajapinta tai latauspalvelu

RYTJ antaa yksilöllisen 
kaavatunnuksen

RYTJ päivittää 
suunnittelukohteen
tiedot

RYTJ laatuvahti 
tarkistaa tietomallin 
eheyden

RYTJ laatuvahti 
tarkistaa tietomallin 
eheyden

RYTJ laatuvahti 
tarkistaa tietomallin 
eheyden

Tieto kaavaprosessista RYTJ suunnitelmatietojärjestelmässä

Tieto kaavapäätöksistä RYTJ suunnitelmatietojärjestelmässä

Palvelukerros: Herätepalvelut, katselupalvelut, latauspalvelut…

Tieto vaiheesta ja päätöksistä eri viranomaisille ja muille tiedon hyödyntäjille

Presenter
Presentation Notes
Voidaan luopua ajantasa-asemakaavan ylläpitovelvoitteesta sekä asemakaavan seurantalomakkeesta. Voidaan helpommin hyödyntää eri kaavojen ja eri kuntien tietoja. Mahdollistetaan kansalliset ja alueelliset analyysit yhdyskuntien kehityksestä esimerkiksi vähähiilisyyteen liittyen. 



Tekemisessä huomioitava yleissääntely
• Muutamia nostoja: 
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Laki julkisen 
hallinnon 

tiedonhallinnasta 
(906/2019)

Laki digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta (306/2019)

Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta 

(621/1999)

Avoimen datan direktiivin 
kansallinen täytäntöön pano
(lausunnolla 12.10-23.11.20)



Seuraavat askeleet

• Kuntakahvit
• 12.11. klo. 13 - 14 Tietoalusta
• 9.12 klo. 13 -14 Kaava- ja rakennustiedot digitalisointi ja laadunparannus

• RYHTI-infot
• 24.11. klo. 14 - 15
• 25.11 klo. 15 - 16
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Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitos!
Annika Collin
Erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
annika.collin@ym.fi
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