
Kaiken takana on kunta. 
Kunnan tukena Kuntaliitto.
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Rakennusjärjestyksen
tietomalli- projekti
26.1.2022 – 30.9.2022 
Topten-Rakentamislakiseminaari 5.-6.10.2022 Espoo

Kuntaliitto



Kunnassa tulee olla kunnanvaltuuston 
hyväksymä rakennusjärjestys. 

Mikäli rakentamislaki tulee voimaan 
1.1.2024, tulee kuntien uusia 

rakennusjärjestyksensä 1.1.2026 
mennessä. 
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• Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia eri alueilla. 

• Määräykset voivat koskea:

- rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen 
sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita 
rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, 
- suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia 
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja (MRL)

- rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, 
rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja 
muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, 
vesihuollon järjestämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista 
koskevia seikkoja. (RakL)
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Projektin taustaa:
• Hankkeen tavoite: paikkatietopohjainen, yhteiseen tietomalliin tallennettu 

rakennusjärjestys. Hankkeessa on toteutettu loogisen tietomallin ensimmäinen 
versio.

• Kuntaliitto on saanut YM:ltä rahoituksen hankkeelle.

• Kuntaliitto on tilannut Spatineolta hankkeen teknisen ratkaisun ja koordinaation.

• Projektin aikana on järjestetty:

• Viisi työpajaa, yhdessä mukana ohjelmistotoimittajia (Arkance Systems, CGI, Esri, 
Sweco, Symetri, Trimble )

• Projektiryhmä on kokoontunut 16 kertaa

• Projektin päätöstilaisuus 30.9.2022
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Projektissa mukana:

• Kuntaliitto: Anne Jarva (tilaajan projektipäällikkö), Matti Holopainen, Päivi Tiihonen, 
Minna Mättö, Paula Mäenpää (7.3.2022 alkaen)

• Spatineo: Ilkka Rinne (toimittajan projektipäällikkö), Riitta Vaniala

• YM: Anssi Hänninen, Jari Vaarma

• Kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Rääkkylä ja Mikkeli

• SYKE: Teemu Pekkanen
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Projektin tulokset

Rakennusjärjestyksen loogisen tietomallin 1. versio
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Rakennusjärjestyksen käsitemalli

https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/kasitemalli/

Haaste 2: Mahdollistetaan 
määräysten kohdistaminen 
alue- tai rakennuslajeittain, 
mutta siten, että muuttuva 
kaavoitus ja uudet 
suojelupäätökset yms. eivät 
vanhenna 
rakennusjärjestyksen 
tietosisältöä.

Haaste 1: Mahdollistetaan 
siirtymä 
tietomallipohjaisuuteen ja 
koneluettavat määräysten 
arvot, säilyttäen yhteys 
pykälä- ja lukupohjaiseen, 
tekstimuotoiseen esitystapaan.

https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/kasitemalli/


• Rakennusjärjestyksen määräysryhmä kokoaa yhteen yhden "pykälän" määräykset, 
ryhmällä yksi tai useampi aihepiiriluokitus.

• Kuhunkin määräykseen voi sisältyä määräystekstin lisäksi koneluettavia, nimettyjä 
ominaisuuksia.

• Paikkatietokohteita vain vähän (Suunnittelutarvealue ja ErityispiirteinenAlue), 
muutoin kohdistus Kohdetyyppirajaus-luokan kautta, esim. asemakaavoitettu 
alue, ranta-alue, asemakaavan tietyn käyttötarkoituksen käyttötarkoitusalue, 
rakennuksen rakennusluokka (Rakennusluokitus-koodisto).

• Määräyksiä voidaan myös suoraan kohdistaa koskemaan vain tiettyjä 
Suunnittelutarvealue- ja ErityispiirteinenAlue-luokkien määrittämiä alueita 
(vastaava rakenne kuin Kaavatietomallin Kaavamääräys -> Kaavakohde ja 
Rakentamiseen liittyvien lupamääräysten Lupamääräys -> Rakennuspaikka tai 
Rakennuskohde).

• Määräyksiin voidaan liittää ehdollisia suureiden arvoja (esim. vaadittu 
lupa/ilmoitusmenettely riippuen rakennettavan kohteen ominaisuuksista.)
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Keskeisiä mallinnusratkaisuja
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Rakennusjärjestyksen looginen tietomalli

https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/looginenmalli/dokumentaatio/

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

https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/looginenmalli/dokumentaatio/
https://tietomallit.suomi.fi/model/rak/
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Yhteentoimivuus Kaavatietomallin kanssa
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Yhteentoimivuus Rakennetun ympäristön 
lupapäätösten tietomallin kanssa

Rakentamislupahakemus,
haettuPoikkeaminen,
poikettavaMääräys

Rakentamislupa,
myönnettyPoikkeaminen,
poikettavaMääräys



Tietomallin dokumentaatio
• Rakennetun ympäristön tietomallit:

• Käsitemalli: https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/kasitemalli/
• UML-mallin dokumentaatio: 

https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/looginenmalli/dokumentaatio/
• UML-mallin luokkakaaviot: 

https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/looginenmalli/uml/doc/

• Yhteentoimivuusalusta:
• Käsitemallin sanasto: http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/
• Koodistot:

• RakennusjärjestyksenAihepiiri: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-aihepiiri
• MääräyksenKohdetyyppi: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-maar-kohdetyyppi
• RakennusjärjestyksenAvainsana: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-avainsana
• RakennusjärjestyksenVuorovaikutustapahtumanLaji: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-vv-

tapahtumanlaji
• RakennusjärjestyksenKäsittelytapahtumanLaji: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-

ktapahtumanlaji
• RakennusjärjestyksenElinkaaritila: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-elinkaaritila
• RakennusjärjestyksenAsiakirjanLaji: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-asiakirjan-laji

• Keskeiset luokat Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastossa: 
https://tietomallit.suomi.fi/model/rak/

• ja sen Rakennusjärjestys-soveltamisprofiilissa: https://tietomallit.suomi.fi/model/rakjarj/22

https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/kasitemalli/
https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/looginenmalli/dokumentaatio/
https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennusjarjestys/v1.0/looginenmalli/uml/doc/
http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/
http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-aihepiiri
http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-maar-kohdetyyppi
http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-avainsana
http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-vv-tapahtumanlaji
http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-ktapahtumanlaji
http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-elinkaaritila
http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-asiakirjan-laji
https://tietomallit.suomi.fi/model/rak/
https://tietomallit.suomi.fi/model/rakjarj/


Onnistuneen projektin jatko:

1) tiedotetaan projektista järjestämällä webinaareja 
(2kpl)

2) Kuntaliitto hakee projektille jatkorahoitusta 
> pilotointi yhdessä kuntien kanssa
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Paula Mäenpää
P. 050 4722053
paula.maenpaa@kuntaliitto.fi
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https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot

