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Rakennetun ympäristön tiedon  
digitalisaatio ympäristöministeriössä

• Mm. kaavat ja rakentamisluvat sähköisinä kansallisesta
tietojärjestelmästä.

• Rakennuksen omistaja pitää tietoa ajan tasalla koko 
rakennuksen elinkaaren ajan.

• Mm. kaava- ja rakennustiedon tietomallit, hallintamallit ja sanastot  
sovittuna alan kanssa laajassa ja avoimessa yhteistyössä

• Tahtotila, tuki ja perusta muutokselle

• Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä

• RYTJ suunnitelmatietovaranto: Valtakunnallinen tietovaranto, joka sisältää  
maankäytön suunnitelmat, kuten kaavat ja tiedon kaavan laatimisen vaiheista.

• RYTJ rakennustietovaranto: Valtakunnallinen yhteinen tietovaranto, jossa on 
rakennuksen ydintiedot.

• Tietoalusta: Rakennetun ympäristön tiedon ekosysteemi. Tiedon välitys eri 
organisaatioiden ja järjestelmien välillä. Kokonaisuus joka palvelee käyttäjää.

Kaavoitus- ja rakentamislain (KRL) 

säädökset digitaalisen tiedon  

toimittamisesta ja ylläpidosta

Tietomallit ja tiedonhallinnan 
säännöt rakennetun
ympäristön tiedolle

Rakennetun ympäristön  
tietojärjestelmä (RYTJ)

2020–2024

2020–2024

2024

MRL-
uudistus

Yhteen-
toimivuustyö

Ryhti-hanke

Nykyisten tietojen 
digitalisointi

2020–

• Olemassa olevien kaava- ja rakennustietojen saatavuus ja 
laadunparannus.



Eurooppalaiset 
yhteentoimivuuden 
periaatteet (EIF) 
rakennetussa 
ympäristössä

Sääntelyn 

yhteentoimivuus

Tekninen

yhteentoimivuus

Toiminnan 

yhteentoimivuus

Semanttinen

yhteentoimivuus
Integroidut 

julkiset 

palvelut 

Standardi-

sointi

Nykyinen tai tuleva 

lainsäädäntö edistää 

yhteentoimivuutta

Tiedon tarkka muoto ja 

merkitys säilyy, 

tiedot ymmärretään 

samalla tavalla

Järjestelmiä ja palveluja 

yhdistävät sovellukset ja 

infrastruktuurit toimivat 

yhteen

Toimintaprosessit ja niihin 

liittyvien tietojen 

dokumentointi ja integrointi

Yhteiset tietomallit, 

sanastot ja 

koodistot

Uudistuva maankäyttö- ja 

rakennuslaki ja RYTJ-laki

Yhteiset prosessit & 

tahtotilamuistiot

Rajapinnat RYTJ:n

ja järjestelmien välille 

& tietoalusta

RYTJ

Kokonais-

arkkitehtuuri



Yhteentoimivuusalusta
www.suomidigi.fi/yhteentoimivuusalusta

• Yhteentoimivien tietosisältöjen määrittely, julkaisu, jakelu ja ylläpito

• Selainpohjainen, maksuton ja avoin

• Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä

Sanastot-työkalu

sanastot.suomi.fi
• Terminologiset 

sanastot

• Käsitteet ja 

käsitemääritelmät

• Termit (fi-sv-en)

Koodistot-työkalu

koodistot.suomi.fi

• Koodistot ja 

koodilistat

• Luokitukset

Tietomallit-työkalu

tietomallit.suomi.fi
• Tietorakenteiden 

kuvaukset loogisina 

tietomalleina

• Valmiit 

tietokomponentit

Käsitteet

Käsitteet

Koodistot
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Luokka

Attribuutti

Assosiaatio

Tieto-

komponentti



• Yhteentoimivuustyössä puhutaan erityisesti          

loogisista tietomalleista

• Vakioitu tapa järjestää tietosisältöä 

• Esittää ja jäsentää tiedon rakenteen 

• Huom! Eri asia kuin BIM-tietomalli 

Mikä on tietomalli?

Valmistumis-

vuosi

Pysyvä 

rakennus-

tunnus

Suhde 

maanpintaan

Jne.

Rakennus1 Vuosi Teksti Literaali ..

Rakennus2 Vuosi Teksti Literaali ..

Rakennus3 Vuosi Teksti Literaali ..

Rakennus
Tietokomponentti-

kirjasto
• Kokoelma 

tietomäärityksiä, jotka 

kuvaavat tietoa yleisellä 

tasolla

• Uudelleenkäytettävä, 

käytetään useissa 

tietomalleissa

Soveltamisprofiili
• Tietokomponenttien 

”soveltamisohje” tietyssä 

asiayhteydessä

• Esim. kuvaus 

rajapinnasta, 

tietovarannosta, 

tietojärjestelmästä



• Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyön 

keskeinen tavoite on Rakennetun ympäristön 

tietokomponenttikirjaston luominen, täydentäminen ja 

hoitaminen

• Keskeisten rakennetun ympäristön tietojen määritykset, 

rakenteet ja tietojen väliset suhteet

• Mukana viittaukset käsitemääritelmiin ja tietojen 

ominaisuuksissa käytettäviin koodistoihin 

• Tiedot tuotetaan osissa tietomalliprojektien kautta

• Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmä käy läpi ja 

harmonisoi tiedot ennen tietokomponenttikirjastossa julkaisua 

• Tavoite: Keskeiset tiedot määriteltynä 31.12.2022

Rakennetun ympäristön 
tietokomponenttikirjasto
(https://tietomallit.suomi.fi/model/rak/)

https://tietomallit.suomi.fi/model/rak/


Maankäyttö

Yleiset

Rakennuskohde

Rakennetun ympäristön 
tietokomponenttikirjasto



Maankäyttö

Yleiset

Rakennuskohde

Henkilö Organisaatio

Toimija

Maankäyttö-

asiakirja

Lupahakemus

Lupapäätös

Maankäyttö-

hakemus Haetut 

poikkeamiset

Rakennus-

valvonta-asia

Rakentamis-

asia

Rakennus-

suunnitelma

Erityis-

suunnitelma

Poikkeamis-

asia

Purkamisasia

Maisema-

työasia

Rakentamis-

toimenpide

Myönnetyt 

poikkeamiset
Lupamääräys

Toimenpiteen 

tila

Rakentamis-

hanke

Hankkeen 

edistymispäivitys

Rakennuskoh-

teen muutos

Sijainti

Kaavayksikkö

Osoite

Rakennus-

kohde

Rakentamis-

paikka

Kiinteistö

Liittymä 

infrastruktuuriin
Rakennelma

Rakennelman 

osa

KMTK 

rakennuskohde

Erityisraken-

tamisalue

Rakennus

Rakennuksen 

osa

Varuste

Huoneisto

Huone

Tila

Rakennuskoh-

teen omistaja

Käyttö- ja 

huolto-ohje

Väestönsuoja

Sisäänkäynti
Käyttöoikeus-

yksikkö
Laitos

Vuokra-

sopimus

Rakennuksen 

tietomalli

Kaavakohde

Kortteli

Kaavatontti

Yleinen alue

Kaavasuositus

Kaavaselostus

Kaavan 

kumoamistieto

Maankäyttö-

rajoitus    

Alueidenkäyttö-

päätös    

Yleisen alueen 

suunnitelma

Maapoliittinen 

ohjelma
Rakennus-

järjestys  

OAS

Kaava

Muu kaava-

aineisto

Kaavamäaräys

EsitonttikohdeMuodostustieto

TJS:n kumou-

tumistieto

Rajapiste

Tonttijako-

suunntelma

Alueidenkäyttö-

suun. laatija

Alueidenkäyttö-

suunnitelma

Alueidenkäyttö-

asia

Maankäyttö-

päätös

Maankäyttö-

asia
Lähtötieto-

aineisto

Abstrakti 

tapahtumaAbstrakti 

versioitu kohde

Vuorovaikutus-

tapahtuma

Käsittely-

tapahtuma

Katselmus

Henkilö

Henkilö

Henkilö

Henkilö

Henkilö

RYTJ:n tietomalli

Rakentamiseen liittyvät päätökset

Kaavatietomalli

Tonttijakosuunnitelman tietomalli

Maankäyttörajoitusten tietomalli

Henkilö

Julkisen hallinnon

tietokomponentit
Henkilö

Rakennetun ympäristön 

tietokomponenttikirjasto (vanha)

Rakennetun ympäristön 
tietokomponenttikirjasto



KIRAHub

teemaryhmien

fasilitaattorina

• Pääsihteeri (YM/RYMO)
• Varapääsihteeri (teemaryhmän pj)
• Teemaryhmien vetäjät 
• KIRAHub
• Kuntaliitto

• Sanastot, koodistot & tietomallit
• Yhteentoimivuusalustan käyttö 

Semanttinen yhteentoimivuus

• Kokonaisprosessit 
• Tietovirrat

Kokonaisarkkitehtuuri

• Kansalliset ja kansainväliset standardit

Standardisointi

Sihteeristö

Teemaryhmät

Yhteistyöryhmä

• Maankäytön suunnitelmat ja päätökset
• Rakennukset ja rakennelmat 
• Liikenne ja alueet
• Tekniset verkostot

Alaryhmät (SY) Valmisteluryhmät (KA)

• Maankäytön suunnitelmat ja päätökset
• Rakennukset ja rakennelmat 
• Liikenne ja alueet
• Tekniset verkostot

• Puheenjohtaja (YM/RYMO)
• Varapuheenjohtaja (YM/RYMO)
• Teemaryhmien vetäjät (3)
• KIRA-ala (7)
• Kuntaliitto (1)

• Kunnat (5)
• Ministeriöt: LVM, MMM, SM, STM, TEM, 

OKM, VM (1/ministeriö)
• YM/TIHA, pysyvä asiantuntija

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä



Yhteentoimivuusprojektien käsittely- ja harmonisointiprosessi                                           Päivitetty 6.7.2021
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LUONNOS VOIMASSA OLEVA

11. Käsittelee projektin tuotoksen. 

Sopii alaryhmän ehdotuksesta, 

mitkä sisällöt lisätään yhteisiin 

kirjastoihin. Esittää projektin 

tuotoksen tilaksi ”Voimassa oleva”.

5. Välittää 

kommentointi-

pyynnön oikealle 

alaryhmälle

4. Aloittaa projektin-

aikaisen 

kommentointi-

kierroksen

14. Lisää sovitut sisällöt 

yhteisiin kirjastoihin, vie 

esitykset päättäjälle, tekee 

tarvittavat tilamuutokset ja 

tiedottaa yhteistyöryhmälle 

päätöksistä

15. Hyväksyy 

esityksestä 

tuotoksen tilaksi 

”Voimassa oleva”

Tila:

1. Kertoo ennen 

projektin alkua SY-

teemaryhmälle 

projektin 

suunnitelmasta

2. Lisää projektin 

esittelyn SY-

teemaryhmän 

kokouksen 

asialistalle

3. Kuulee projektin 

esittelyn ja sopii, 

mikä alaryhmä 

käsittelee

ENNEN PROJEKTIA

12. Päättää lisätä 

valmiin standardin 

Yhteentoimivuus-

alustalle

13. Esittää 

standardin tilaksi 

”Voimassa oleva”

6. Osallistuu 

kommentointi-

kierrokseen

7. Viimeistelee projektin 

kommentointikierroksen 

jälkeen ja lähettää 

valmiin tuotoksen 

tarkastettavaksi

8. Tarkastaa, onko 

tuotoksessa hyödynnetty 

yhteentoimivuus-

menetelmää ja onko 

tuotos valmis alaryhmän 

käsittelyyn

9. Käy läpi 

tuotoksen ja 

ehdottaa, mitkä 

sisällöt lisätään 

yhteisiin kirjastoihin

10. Lisää tuotoksen SY-

teemaryhmän kokouksen 

asialistalle ja pyytää 

tarvittaessa projektin 

esittelemään tuotosta

16. Korvaa omat 

projektikohtaiset 

määritelmät yhteiseen 

kirjastoon viedyillä 

sisällöillä



Yhteentoimivuustyö
verkossa
www.ym.fi/yhteentoimivuus 

-> Klikkaa ”Semanttinen yhteentoimivuus” 

Yleisesitys

Roadmap

Projektilista



ym.fi/ryhti

ryhti@ym.fi

ym.fi/yhteentoimivuus

yhteentoimivuus@ym.fi

Ympäristöministeriö | Aleksanterinkatu 7, Helsinki

PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Tilaa uutiskirje: ym.fi/ryhti

Lisätietoja:

https://ym.fi/rakennetunymparistontietojarjestelma

