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Mikä on rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä?
• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka

kokoaa yhteen rakentamisen ja alueidenkäytön tiedot kaikille tarkoitettuun

tietojärjestelmään. Tietojärjestelmää pitää yllä Suomen ympäristökeskus, ja se 

aukeaa käyttäjille vaiheittain vuonna 2024.

• Tietojärjestelmä koostuu ensin kahdesta eri tietovarannosta ja myöhemmin sitä voidaan

laajentaa uusilla tietovarannoilla.
• Tietovarannot ovat alueidenkäytön tietovaranto ja rakentamisen tietovaranto.

• Tulevaisuudessa tietovarantojen joukkoon voidaan lisätä kulttuuriympäristön tietovaranto tai 

muita tietovarantoja.

• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei muuta sinne saapuvia tietoja, vaan tiedon 

tuottaja vastaa niiden ajantasaisuudesta.

• Kunta tai maakunta, joilta tieto tietojärjestelmään pääosin saadaan, voi halutessaan 

jatkossakin pitää tiedot omissa järjestelmissään ja jakaa niitä esimerkiksi omien 

rajapintojensa kautta.
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Miksi tietojärjestelmä tarvitsee lakia?
• Kyseessä on viranomaisen ylläpitämä tietojärjestelmä, jonka perustamiseen tarvitaan 

rahoitusta ja jonka tehtävät edellyttävät lainsäädäntöä.

• Tietojärjestelmä vaatii rahoituksen, joka edellyttää lainsäädäntöä.

• Tietojärjestelmässä tullaan käsittelemään laajaa määrää julkista tietoa ja jopa salassa 

pidettävää tietoa, minkä vuoksi vastuista ja velvoitteista tulee säätää lailla.
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Lain valmistelu
• Lakia on valmisteltu useita vuosia yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen, eli 

ns. ”kaavoitus- ja rakentamislain” yhteydessä.

• Maankäyttö- ja rakentamislain uudistuksen valmistelun keskeydyttyä tietojärjestelmää 

koskevat

• Lakia valmisteleva työryhmä asetettiin tammikuussa 2022 ja sen toimikausi oli 1.2.22-

31.5.22. Työryhmä ei saanut työtään valmiiksi ja laki viimeisteltiin virkatyönä 

ympäristöministeriössä.
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Lakipaketin eteneminen
• Hallituksen esitysluonnosta käsiteltiin kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa 

29.8.22 ja erillisneuvottelussa 30.8.22.

• Neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen.

• Hallituksen esitysluonnos viimeisteltiin ympäristöministeriössä.

• Hallituksen esitysluonnos käsiteltiin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa 15.9.22.

• Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 15.9.22 (HE 140/2022)
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Mitä tietojärjestelmästä annettavassa
laissa säädettäisiin?
• Laissa säädettäisiin:

• Tietojärjestelmän perustamisesta ja ylläpidosta

• Tietojärjestelmään julkaistavista alueidenkäytön tiedoista

• Eri viranomaisten tiedonsaantioikeuksista

• Tietojärjestelmän tietojen maksuttomuudesta

• Henkilötietojen käsittelyn vastuista

• Pysyvistä yksilöivistä alueidenkäyttötunnuksista

• Pysyvät yksilöivät tunnukset ovat samanlaisia kuin pysyvät rakennustunnukset. Yksilöiviä ja koko

valtakunnan kattavia. Asetuksella annettaisiin tarkempia määräyksiä tunnusten rakenteesta ja muodosta.

• Tietojärjestelmän julkisesta karttapalvelusta
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Tietojärjestelmän perustaminen ja ylläpito
• Suomen ympäristökeskus vastaa tietojärjestelmän perustamisesta ja sen teknisestä 

ylläpidosta.

• SYKE vastaa tietojärjestelmän käyttö- ja lokitiedoista.

• Tarkemmin käyttö- ja lokitiedoista säädetään mm. tiedonhallintalain 16 ja 17 §:ssä.

• SYKE ylläpitää käyttö- ja lokitietojen henkilörekisteriä, joka on erillään tietojärjestelmästä sekä sen 

henkilörekistereistä.

• Suomen ympäristökeskus vastaa tietojärjestelmän tietoturvasta.
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Tietojärjestelmään julkaistavat 
alueidenkäytön tiedot
• Tiedot tulee julkaista koneluettavassa ja yhteentoimivassa muodossa. Osa tiedoista tulee 

julkaista yhteentoimivassa ja koneluettavassa tietomallimuodossa.

• Esimerkiksi tonttijaot ja kaavat tulee tallentaa tietomallimuotoisena.

• Tietoa tulee tallentaa mm.:

• Kaavaehdotuksesta;

• Hyväksytystä kaavasta;

• Tieto kaavan tai sen osan voimaantulosta;

• Lainvoimaisesta kaavasta; sekä

• Voimaantulleesta tonttijaosta.
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Viranomaisten tiedonsaantioikeudet
• Laissa säädetään viranomaisten tiedonsaantioikeuksista sekä SYKEn

tiedonsaantioikeuksista muiden viranomaisten tiedoista.

• SYKE:llä on oikeus saada tietojärjestelmän tietojen ylläpitämistä varten tietoja Digi- ja 

väestötietovirastolta, Verohallinnolta, Maanmittauslaitokselta.

• Puolustusministeriöllä, puolustusvoimilla, Digi- ja väestötietovirastolla, 

Hätäkeskuslaitoksella sekä pelastusviranomaisilla on oikeus saada tietoa 

tietojärjestelmästä salassapitosäännösten estämättä.
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Tietojärjestelmän tietojen maksuttomuus

• Tiedot olisivat lähtökohtaisesti maksuttomia.

• Maksuja tietojärjestelmän käytöstä voitaisiin periä esimerkiksi teknisten rajapintojen 

avaamisesta.

• Muut maksut olisivat lähtökohtaisesti omakustannehintoja, siten kuin valtion maksuperustelaissa 

säädetään.

• Viranomaisille kuten kunnille ja maakuntien liitoille tiedot olisivat maksuttomia.

• Lisäksi kunnille ja maakuntien liitoille tekniset rajapinnat olisivat maksuttomia.

4.10.2022 10



Henkilötietojen käsittelyn vastuut
• Tietojärjestelmään tallennetaan henkilötietoja

• Tietovarantojen henkilötietojen rekisterinpitäjien vastuut jaetaan yhteisrekisterinpitäjyyden

avulla (yleinen tietosuoja-asetus 26 artikla).

• Rakentamisen tietovarantojen henkilötietojen rekisterinpitäjiä ovat kunnat ja SYKE. 

Alueidenkäytön tietovarantojen henkilötietojen rekisterinpitäjiä ovat maakuntien liitot, 

kunnat ja SYKE.

• SYKE vastaa kuitenkin yksin monista yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteista, esimerkiksi 

tietoturvajärjestelyistä. SYKE myös toimii rekisteröityjen yhteyspisteenä.
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Julkinen tietopalvelu
• Julkinen tietopalvelu olisi karttapalvelun muodossa oleva tietopalvelu, josta käyttäjä saisi 

yksittäishaulla tietoja. 

• Palvelu olisi saatavilla jokaiselle, ilman erillistä kirjautumista.

• Palvelu olisi saavutettava.

• Palvelussa saadaan pitää tietoja saatavilla eli:

• SYKE päättää mitkä laissa määritellyt tiedot pidetään tietopalvelussa saatavilla.

• SYKE:llä ei ole velvollisuutta pitää kaikkea tietoa saatavilla.

• SYKE voi tarvittaessa ottaa tiedon pois tietopalvelusta nopealla aikataululla ilman lakimuutosta 

esimerkiksi turvallisuussyistä. 
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Rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmään liittyvät muut lait
• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kytkeytyvät olennaisesti myös muut lait

• Näistä kaksi tärkeintä lakia olisivat:

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (ehdotettu alueidenkäyttölaki)

• Ehdotettu rakentamislaki
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(alueidenkäyttölaki)
• Muutoksessa säädettäisiin kaavojen ja tonttijaon laatimisesta tietomallimuotoisina.

• Siirtymäaika 5 vuotta, eli uudet kaavoitusprosessit 1.1.2029 alkavissa 

kaavoitusprosesseissa. Vanhat prosessit saa viedä ”maaliin” vanhassa prosessissa.

• Tiedot tulee laatia koneluettavassa ja tietomallimuodossa.

• Ei vaadi takautuvasti kaavatiedon digitointia.

• SYKE:n VOOKA-hankkeessa (Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään) 

kunta voi tosin digitoida SYKE:n avulla olemassa olevaa kaava-aineistoa tietomallimuotoon.
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Rakentamislaki
• Käsittelyssä eduskunnassa (HE 139/2022). Ehdotettu voimaantulopäivä 1.1.2024

• Lakiehdotuksen 72 ja 73 §:ssä säädettäisiin tietojärjestelmään julkaistavista rakentamisen 

tiedoista.

• Huomioitava lisäksi rakentamislakiehdotuksen 38, 39, 60, 61 ja 118 §:t, joissa säädetään 

mm. materiaaliselosteesta ja ilmastoselvityksestä.

• Siirtymäaika 72 ja 73 §:n osalta olisi kolme vuotta. Tiedot julkaistava 1.1.2027 alkaen.

• Ei säädetä olemassa olevien tietojen tallentamisesta takautuvasti.
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Rakentamislain mukaan julkaistavat 
tiedot
• Rakennustietovarantoon julkaistavia tietoja olisivat mm. erilaiset viranomaiskatselmukset 

sekä rakentamisen lupiin liittyvät tiedot. Näitä olisivat muun muassa:

• Tiedot aloitusilmoituksesta

• Pohjakatselmus

• Rakentamislupapäätös liitteineen

• Maisematyölupapäätös

• Purkamislupapäätös

• Tarkempia määräyksiä tiedoista, jotka julkaistaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 

annettaisiin ympäristöministeriön asetuksella.
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Aikataulu, eli milloin pitää tehdä ja mitä.
• Tietojärjestelmä perustetaan 1.1.2024.

• Tietomallimuotoinen rakentamislupakäsittely 1.1.2024 alkaen.

• Rakentamisen tiedot tulee julkaista tietojärjestelmään 1.1.2027 alkaen.

• Alueidenkäytön tiedot tulee julkaista tietojärjestelmään 1.1.2029 alkaen.

• Tietomallimuotoiset kaavoitukset tulee aloittaa viimeistään 1.1.2029 alkaen.

• 31.12.2028 tai sitä ennen aloitetut kaavoitusprosessit voidaan tehdä loppuun vanhassa mallissa. 

Tiedot tulee kuitenkin julkaista koneluettavassa ja yhteentoimivassa muodossa tietomallimuodon 

sijasta tietojärjestelmään.
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Usein kysyttyä
• Korvaako rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kiinteistötietojärjestelmän?

• Ei. Kiinteistötiedot haetaan jatkossakin kiinteistötietojärjestelmästä.

• Saako rakennetun ympäristön tietojärjestelmän henkilötietoja käyttää suoramarkkinointiin?

• Ei.

• Onko rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tietoturvallinen?

• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on tietoturvallinen. Kaikista turvallisin vaihtoehto olisi ollut 

keskittää kaikki rakentamisen ja alueidenkäytön tieto yhteen keskitettyyn järjestelmään, mutta 

päädyimme hybridimalliin, eli peilaavaan keskitettyyn järjestelmään kunnioittaaksemme kuntien 

tiedonhallintaoikeuksia.

• Pitääkö rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaista tietoa takautuvasti?

• Ei. Alueidenkäytön tiedot tulee tallentaa niiden tietojen osalta, jotka syntyvät 1.1.29 tai sen jälkeen 

alkavissa alueidenkäytön prosesseissa. Rakentamisen tiedot tulee tallentaa 1.1.24 tai sen jälkeen 

aloitettujen prosessien osalta 1.1.27 lähtien. Muussa laissa voidaan kuitenkin määrätä toisin.
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Usein kysyttyä 
• Tuleeko rakennetun ympäristön tietojärjestelmään rakennuksen omistajatietoa?

• Tietojärjestelmään tulee johdettua rakennuksen omistajatietoa. Tieto ei kuitenkaan ole julkisesti 

luotettavaa. Rakennuksen omistajatieto on suunniteltu tulevaisuudessa säätää maakaaren 

uudistamisen yhteydessä julkisesti luotettavaksi. Omistajatietoa ylläpitäisi tällöin 

Maanmittauslaitos.

• Tuleeko rakennetun ympäristön tietojärjestelmään sähköistä käyttö- ja huoltokirjapalvelua?

• Ei tule.

• Tuleeko rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ajantasaista osoitetietoa?

• Kyllä ja ei. Osoitetiedon osalta tuleva kokoava osoitetietojärjestelmä palvelee paremmin 

osoitetietoja tarvitsevia. 

• Miten käy kuntien tieto-omaisuuden?

• Tietoa ei voi esineoikeudellisesti omistaa. Kuntien tiedonhallintaoikeudet on turvattu 

lakiesityksessä. Lisätietoa Ryhti-hankkeen sivuilla.
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Rakennetun ympäristön digimuutoksen osia

• Säännökset digitaalisen tiedon toimittamisesta ja ylläpidosta.

• Mm. kaavat ja rakentamisluvat sähköisinä valtakunnallisesta
rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.

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

• Ryhmät semanttinen yhteentoimivuus, kokonaisarkkitehtuuri ja 
standardisointi.

• Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä

• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, (SYKE)

• Sisältää rakennusluvituksessa ja alueidenkäytön suunnittelussa syntyvää 
tietoa yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa.

• DigiFinland tarjoaa kunnille tukea tiedon käytön ja -hallinnan muutoksessa.

• Kehitetään olemassa olevien kaava- ja rakennustietojen saatavuutta ja laatua.

• VOOKA-hanke. Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmään

Rakentamislaki ja säännökset 
alueidenkäytön 

digitaalisuudesta

Tietomallit ja tiedonhallinnan 
säännöt rakennetun
ympäristön tiedolle

Rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä

2020–2024

2020–

2024

Uudistuva 
MRL

Yhteen-
toimivuustyö

Ryhti-

hanke
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Jatkuva toimintatapojen 
ja teknologioiden 

kehittäminen

2024–



Tietojärjestelmä palvelee 
useita eri toimijoita
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Rakennetun

ympäristön

tietojärjestelmä

Alueidenkäytön tietovaranto

Rakennustietovaranto

Yksisuuntaista tiedonvaihtoa

Kunnat ja kuntien konsultit

• Kuntajärjestelmät

Digi- ja väestö-

tietovirasto

• Väestötieto-

järjestelmä

Maakuntien 

liitot

Maanmittauslaitos

• Kiinteistötietojärjestelmä

• Kansallinen maastotietokanta

• Huoneistotietojärjestelmä

• Tuleva osoitetietojärjestelmä

Suomen ympäristökeskus

• Elinympäristön 

tietopalvelu Liiteri

Verohallinto

• Gentax-

tietojärjestelmä

Tilastokeskus

Avoimen 

tiedon 

hyödyntäjät
Muut 

viranomaiset

Kaksisuuntaista tiedonvaihtoa
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Rakentaminen

Arvio 13.5.2022

Rakentamisen lupapäätökset

• rakentamislupa 1

• purkamislupa 1

• maisematyölupa 1

• poikkeamispäätös 1

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 
julkaistavat tiedot

Alueidenkäyttö

Rakennusjärjestys 2

Kaavatiedot

• asemakaava 1

• yleiskaava 1

• maakuntakaava 1

• kaupunkiseutusuunnitelma 2

(toimittaminen vapaaehtoista)

Maankäytön rajoitukset

Tonttijako 1

• rakennuskielto 1

• rakentamisrajoitus 1

• toimenpiderajoitus 1

• suunnittelutarvealue 1

Yleisen alueen suunnitelma

• katusuunnitelma 3

• puistosuunnitelma  3

Merialuesuunnitelma 3

• suojelutiedot 3

• inventointitiedot 3

• arvottamistiedot 3

1 Toteutetaan tietomallimuodossa vuonna 2024

2 Toteutetaan pdf-muodossa 2024, tietomallimuodossa myöhemmin 

3 Toteutetaan myöhemmin

Kulttuuriympäristö



Ryhti-hankkeen 
yhteentoimivuustyön
projektien roadmap
4.10.2022
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Sanastotyön hankinta:

- MRL-sanaston vaihe II

- Rakennetun ympäristön teemasanastot

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyön projektien roadmap 2021

YK/AK Maakuntakaava (HAME-tietomalli)

Tonttijakosuunnitelman tietomalli

Rakentamisrajoituksen, rakennuskiellon, toimenpiderajoituksen ja erityisharkinta-alueen tietomallit

Yleisen alueen suunnitelman tietomallit: esiselvitys

Asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma

RAVA2 (rakennuksen suunnitelma- ja toteumamalli)

Rakentamiseen liittyvien päätösten tietomallit

(rakentamis-, purkamis-, maisematyölupa, poikkeamispäätös + niiden viranomaiskatselmukset)

Rakennuksen elinkaaren vaihe -koodisto

MRL-uud. sanasto

Esteettömyyssanasto

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli

Rakennusjärjestyksen 

tietomalli (Kuntaliitto)

Rakennuskohteen 

tietokomponentti-

kirjasto & suunnittelu-

ja toteumamalli

Rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevien päätösten tietomalli

Merialuesuunnitelman tietomalli

Liikenneväylien, liikennealueiden, viheralueiden ja yleisten alueiden (LIVY) tietojen jäsentely

Rak. kulttuuriympäristön 

tietomallin päivitys

Rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemojen päivitys

Valmis

Toteutus kesken Suunnitelma

Hankinta kesken

RYTJ yläontologia

Rak. kulttuuriympäristön 

tietomallin pilotointi ja päivitys

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto

Asumisen sanasto

Viheralueiden sanasto 

(Väylävirasto)

Päivitetty 4.10.2022
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Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyön projektien roadmap 2022

Rakennusjärjestyksen tietomalli (Kuntaliitto)

Rakennuskohteen tietokomponenttikirjasto & suunnittelu- ja toteumamalli

Viheralueiden sanasto (Väylävirasto)

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli

Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelma

Rakennuksen digitaalisen käyttö- ja huolto-ohjeen tietomalli

Rakennuskohteen tietokomponenttikirjaston päivitys: 

koodistot

Teknisten verkostojen 

tietokomponenttikirjasto

Valmis

Toteutus kesken Suunnitelma

Hankinta kesken

MRL-uudistuksen sanastotyö

Esteettömyyssanasto

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto

Asumisen sanasto

Rakennuttamisen sanastotyö (RAKLI)

Yleisen alueen suunnitelman tietomallit: esiselvitys

Merialuesuunnitelman tietomalli

Rakennusperinnön ym. suojelua koskevien päätösten tietomalli

Yleisen alueen suunnitelman 

tietomallit: toteutus

Rak. kulttuuriympäristön tietomallin pilotointi ja päivitys

Asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma

Päivitetty 4.10.2022

LIVY-alueet

Rakennetun ympäristön yläontologia

Tonttijakosuunnitelman tietomallin päivitys

Rakentamisen lupapäätösten tietomallin testaus

Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen 

tietomallit & Rakentamisen lupapäätösten tietomallin laatu- ja 

elinkaarisäännöt
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Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyön projektien roadmap 2023
Valmis

Toteutus kesken Suunnitelma

Hankinta kesken

Rakentamistapaohjeen tietomalli

Rakennuttamisen tietojen tietokomponenttikirjasto

Kaavaselostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman tietomallit

Yleisen alueen suunnitelman tietomallit: toteutus

(Rakennuksen) Omistajatiedot

Liikenne ja alueet -teeman sanastotyö

Päivitetty 4.10.2022

Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelma

Viheralueiden sanasto (Väylävirasto)



Keskeisiä tietomalleja Y-alustalla 
rakennustiedoista
• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) soveltamisprofiili

• Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjasto

• Lisää tietomalleja mm. lupapäätöksistä, rakennustiedoista, jne. osoitteessa: 

https://tietomallit.suomi.fi/

• Tietomallit, koodistot ja sanastot ovat tällä hetkellä pääosin luonnos –tilassa.

• Ympäristöministeriössä on valmisteilla vahvistusprosessi YM:n vastuulla olevien 

aineistojen osalta.

• Myös mahdolliset säädöskytkennät vaikuttavat hyväksyntäprosessiin.
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