
Ryhti-hankkeessa ovat mukana kunnat, kiinteistö- ja  ra-
kentamisalan toimijat ja yritykset sekä keskeiset ministeriöt 
ja virastot. Tervetuloa mukaan ja seuraamaan hanketta!

Tulevan tietojärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta 
vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).  Ryhti-hankkeen 
keskeisiä kumppaneita ovat myös mm. Suomen Kuntaliitto, 
Maanmittauslaitos sekä Digi- ja väestötietovirasto. 

Ryhti-verkosto kasvaa hankkeen edetessä. Mukaan 
tarvitaan mahdollisimman kattava edustus erilaisia 
tahoja,  jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman 
hyvin käyttäjiä palveleva. Järjestöt ja kunnat voivat 
hakea aihepiiriin liittyvään toimintaan Ryhti-avustusta. 
Haku on jatkuva. DigiFinland Oy tarjoaa kunnille 
muutostukea, joka auttaa uusien toimintatapojen 
 käyttöönotossa.

Ryhti-hanke kokoaa alueidenkäytön ja 
rakentamisen tiedot saataville yhtenäi-
sessä muodossa. Tätä varten luodaan 
laajassa yhteistyössä valtakunnallinen 
rakennetun ympäristön tietojärjestelmä 
(RYTJ) ja  uutta lainsäädäntöä eli uusi 
yhteinen toimintamalli. Rakennetun 
ympäristön tiedolle luodaan yhteiset 
mallit ja sanastot, joiden avulla tieto 
liikkuu  yhteentoimivasti organisaatioi-
den välillä. 

Digitalisaation tavoitteena ei ole vain 
saavuttaa kustannussäästöjä, vaan tar-
jota myös parempia palveluja käyttäjille. 
Tiedon käyttö tulee olemaan pääosin 
maksutonta ja tietojen tallennus aina. 
Kun tieto on saatavilla yhteentoimivassa 
muodossa yhteisissä valtakunnallisissa 
tietovarannoissa, sen arvo nousee, ja 
luotettavuus sekä tietoturva paranevat. 

Uusi, yhteinen ympäristö  
rakennetun ympäristön tiedolle

Ryhti-uutiskirje kertoo 
hankkeen kuulumiset,  

tilaa omasi ja 
lue lisää!

ym.fi/ryhti

Ota yhteyttä! 

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö, juhana.rautiainen@gov.fi  
p. 029 525 0075 

Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies, minna.perahuhta@gov.fi 
p. 029 525 0223   
Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto

Päivi Malmi, hankepäällikkö, paivi.malmi@syke.fi  
p. 050 375 7114 
Suomen ympäristökeskus

Ajantasainen tieto auttaa suunnittelussa ja helpottaa arkea monin tavoin. 
Uusi, valtakunnallinen tietojärjestelmä tuo paljon mahdollisuuksia 
ja hyötyjä eri tahoille.

• Ajantasainen tieto liikkuu sujuvammin valtion viranomaisten ja  
kuntien välillä, eikä tietoa tarvitse toimittaa useaan paikkaan. 

• Kokonaiskuva vahvistuu, kun kunnat ja maakunnat saavat  
alue- ja organisaatiorajat ylittävää tietoa. 

• Resursseja vapautuu muuhun työhön. 

• Rakennusten käyttö ja huolto tehostuvat. Muutos- ja korjaus- 
historia tarjoaa omistajalle, ostajalle tai rahoittajalle paremman  
käsityksen kohteen laadusta ja arvosta. 

• Ajantasaista ja luotettavaa tietoa voi hyödyntää päätöksenteossa,  
ja tehdä sen pohjalta tarkempia tilastoja, ennusteita ja mallinnuksia. 

• Yritysten tarjoamat tietoa hyödyntävät palvelut paranevat ajan- 
tasaisen tiedon avulla. 

• Alueidenkäytön ja rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan arvioida  
ja seurata tarkemmin. 

2024

• Uudet kaavoitus- ja raken tamis laki 
ja laki rakennetun  ympäristön tie-
tojärjestelmästä astuvat voimaan

• Valmius vastaanottaa ja välittää 
rakennus-, kaava- ja rakentamisen 
rajoitusten tietoja

• Valmius vastaanottaa ja välittää 
uusia rakennusjärjestystietoja

• Ylläpito, tukipalvelut ja 
jatkokehitys >

2022 

• Järjestelmän ensimmäisen  vaiheen 
toteuttaja valitaan

• Tekninen toteutus alkaa
• Kaavojen ja rakentamislupien  tietomallit 

otettavissa käyttöön 
• Voimassa olevien kaavojen siirtäminen 

tietojärjestelmään aloitetaan pilotilla
• Seuraavan vaiheen määrittely alkaa
• Kuntien muutostuki käynnistyy 

2020 

• Ohjausryhmä kootaan,  sidosryhmä-
infot käynnistyvät 

• Yhteentoimivuustyö käynnistyy 
• Tahtotilan rakentaminen alan  

kanssa käynnistyy 
• Lainsäädäntöryhmä aloittaa työnsä 
• Päätetään tietojärjestelmän 

 vastuuviranomaisesta

2021

• Tietomalleja tehdään kuntien ja eri 
sidosryhmien kanssa

• Tietojärjestelmän ylläpitokustannukset 
tiedetään

• Tietojärjestelmän määrittelytyö valmistuu
• Tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen  

sisällöstä päätös

2023 

• Tietovirtoja testataan kuntien kanssa
• Uusien toimintatapojen ohjeet ja koulutukset
• Rakennetaan valmius vastaanottaa kaava-, rakenta-

mislupatietoja ja rakentamisen rajoitusten tietoja
• Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjaston yh-

teentoimivat määritykset hyödynnettävissä

Rakennettuun ympäristöön liittyy koko yhteiskunnan 
kannalta tärkeää tietoa, jota kiinteistönomistajat, asuk- 
kaat,  yrityselämä, tutkijat ja päätöksentekijät tarvitsevat. 
Rakentaminen ja kaavoitus tuottavat jatkuvasti arvokasta 
tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa siihen, kuinka toimiva, 
terveellinen ja ilmastoviisas elinympäristömme on.

Tällä hetkellä rakennetun ympäristön tiedot hajautuvat 
Suomessa useisiin järjestelmiin eri tahoille. Tietojen käyttö 
on hankalaa, sillä ne on tallennettu eri muodoissa, tiedoissa 
on puutteita, eivätkä järjestelmät toimi yhteen. Uusi, yhden-
mukaisempi tapa hallita, käyttää ja hyödyntää rakennetun 
ympäristön tietoa on välttämätön.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen  
Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos. 
Ryhti-hanke ja sen aikataulu kytkeytyvät useisiin muihin 
rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. 
Tiiviillä yhteistyöllä parannetaan tiedon ja tietojärjestelmien 
yhteentoimivuutta ja vältetään päällekkäistä työtä. 

Suomessa on vuonna 2030  
maailman parhaaseen 

tietoon  perustuva, 
hyvinvointia 

luova  ja kestävä 
elinympäristö.

Rakennetun  
ympäristön 

digivisio

Ryhti tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle

Ryhti on yhteinen ponnistus

https://ym.fi/ryhti


Jatkossa tiedot ovat valtakunnallisessa tietojärjestelmässä yhteisesti määritellyssä 
koneluettavassa muodossa. Tietojärjestelmä rakennetaan vaiheittain. Aluksi saata-
villa on kaavoitukseen, tonttijaon suunnitteluun, maankäytön rajoituksiin ja raken-
nusluvitukseen liittyviä tietoja. Järjestelmä ei muokkaa tietoja, vaan tietojen tuottaja 
on vastuussa niiden ylläpitämisestä. Kunta voi halutessaan pitää samat tiedot omis-
sa järjestelmissään ja jakaa niitä esimerkiksi rajapintojen kautta. Tietojärjestelmä ei 
korvaa kuntien suunnitteluohjelmistoja.

Uudistuksen tuomat muutokset sekä uudet velvoitteet ja tehtävät tarkentuvat maan-
käyttö- ja rakennuslain uudistuksessa sekä Ryhti-hankkeen ja uutta tietojärjestelmää 
koskevan lain edetessä.

Tule mukaan!
Kunnat ovat mukana vaikuttamassa työhön muutoksen eri vaiheissa, ja 
vielä ehdit mukaan. Osassa kuntia digiosaamista on paljon ja järjestel-
mät digitalisoitu pitkälle. Osa kaipaa enemmän opastusta muutoksessa.
Ryhti-hanke tarjoaa kaikenlaisille kunnille koulutuksia, ohjeita ja mah-
dollisuuden vaikuttaa uusiin palveluihin. Kun tietojärjestelmän rakenta-
minenon riittävän pitkällä, pilottikunnat pääsevät testaamaan käyttöä.

Ryhti tukee myös kuntien työntekijöiden osallistumista tietomallikoulutuk-
siin. Hanke järjestää infoja siirtymäkauden käytännöistä ja varsinaisia 
käyttöönottokoulutuksia. Ilmoittaudu säännöllisiin infoihimme ja tutustu 
kuntien tietopankkiin osoitteessa
ym.fi/ryhti
 
Asiantuntijamme auttavat viimeisimmän tiedon äärelle:
Jemina Suikki, ympäristöministeriö, jemina.suikki@gov.fi
Henrik Saari, SYKE, henrik.saari@syke.fi
Satu Reisko, DigiFinland Oy, satu.reisko@digifinland.fi

Ilmoittaudu kuntien Ryhti-infoihin! 
Ajankohdat löydät osoitteesta ym.fi/ryhti

Kunnat ovat rakennetun ympäristön tiedon merkittäviä tuottajia ja käyttäjiä.  
Ryhti-hanke koskettaa kunnissa erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakentamisen 
lupien parissa työskenteleviä sekä kuntapäättäjiä ja kunnan tietojärjestelmistä ja 
-hallinnosta vastaavia. 

Ryhti haluaa mukaan mahdollisimman laajan joukon kuntien asiantuntijoita, jotta 
rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tulee mahdollisimman hyvä käyttäjille. 
Monilla kunnilla on kehittyneitä käytäntöjä ja järjestelmiä, joiden oppeja on tärkeää 
hyödyntää muutoksessa.

”Kuntien tuen tarvetta kartoitettiin alustavasti Etelä-Savon ELY-
keskuksen KaavaDigi-hankkeessa. Siitä saatuja kokemuksia 
hyödynnetään jatkossa DigiFinland Oy:n vetämässä Ryhdin 
muutostuessa. Projekti on vielä alussa ja kunnat halutaan 
mukaan suunnittelemaan kokonaisuutta.

Kaikille kunnille tullaan tarjoamaan nykytilan kartoitus ja 
tiekartta muutokseen. Tavoitteenamme on varmistaa kuntien 
digikyvykkyys, jotta uudet tietorakenteet ja järjestelmät 
ovat käyttöönotettavissa. ”

”Lohjalla kaavoituksen tietomallipohjaisuutta ei täysin vielä 
hyödynnetä, mutta kehitystä sinne suuntaan tehdään koko 
ajan. Vanhat kaavat on skannattu kuviksi ja reilu vuosi sitten 
aloimme parantaa rakennusrekisterin sisältöä. Varsinaista 
digitalisointisuunnitelmaa meillä ei ole. Tämä vaatii 
taloudellisestikin vielä isoja panostuksia. Aineistojen ja palvelujen 
kehittämistä tehdään normityön ohella. Teemme lähikuntien 
kanssa yhteistyötä, ja esimerkiksi Kirkkonummen kanssa meillä 
on yhteinen ohjelmistosopimus. 

Ryhti-hankkeen ajatus on tosi hyvä. Tietomallipohjainen ja 
yhtenäinen tekeminen helpottavat montaa asiaa. Uudistuksen 
läpi vieminen voikin sitten olla toinen juttu. Olisi tärkeää 
varmistaa, että asioita tehdään kunnissa alusta asti oikealla 
tavalla. Tsemppiä kaikille, tämä on iso rypistys!” 

Projektipäällikkö Satu Reisko,  
Ryhti Muutostuki -projekti, DigiFinland Oy

Paikkatietoinsinööri Mika Iso-Heiniemi,  
Lohjan kaupunki

Ryhti kunnissa

https://ym.fi/ryhti
https://ym.fi/ryhti

