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Ryhti-hanke



Hallitusohjelman kirjaus luo 
tahtotilaa isolle muutokselle: 
”Luodaan rakennetun ympäristön 
valtakunnallinen, digitaalinen 
rekisteri ja tietoalusta, joihin 
maankäyttöä ja rakentamista 
koskevat päätökset ja prosessit 
tukeutuvat.”



Tarvitaan pohja paremmalle tiedolle ja 
palveluille

Rakennetun ympäristön tieto tulevaisuudessaRakennetun ympäristön tieto nyt



Mikä muuttuu rakennetun ympäristön 
tiedonhallinnassa?
• Digitalisaatio muuttaa tapaamme hyödyntää tietoa. 
• Rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa on käynnissä muutos, jossa 

alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot tuodaan entistä helpommin saataville ja 
yhtenäiseen muotoon. 

• Uusi toimintamalli syntyy 
1. yhteisesti sovituista tiedonrakenteista 
2. lainsäädännöstä
3. eri tahot ottavat uudet määritykset käyttöön, prosessit uudistuvat 
4. tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta

• Tiedon uusi yhteinen koti on rakennetun ympäristön tietojärjestelmä.



Rakentamisen luvitus - 3 vuoden siirtymäaika

• Sekä rakentamislain että rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmää koskevan lain on tarkoitus tulla 
voimaan 1.1.2024.

• Tietojärjestelmä otetaan laajasti käyttöön 1.1.2024 
lähtien.

Alueidenkäyttö - 5 vuoden siirtymäaika

• Tietomallimuotoinen rakentamislupakäsittely 1.1.2024 alkaen, kuntien 
otettava vastaan tietoja tietomallimuodossa tai muussa koneluettavassa 
muodossa

• Rakentamisen tiedot tulee toimittaa valtakunnalliseen rakennetun 
ympäristön tietojärjestelmään viimeistään 1.1.2027 alkaen

• SYKE hakee pohjatiedot kaikista kunnista, tavoite syksyllä 2023. Koskee 
sekä rakennus- ja huoneistotietoja (DVV:n VTJ:stä) että 
poikkeamispäätöksiä (Liiterin GISALU-aineisto). Siirtymäajan aikana kunnat 
siirtyvät käyttämään RYTJ:tä kun tekniset edellytykset olemassa.

• Alueidenkäytön tietomallimuotoisen tiedon toimittaminen valtakunnalliseen 
rakennetun ympäristön tietojärjestelmään on mahdollista 1.1.2024 alkaen.

• Alueidenkäytön tiedot tulee toimittaa valtakunnalliseen rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmään tietomallimuotoisena viimeistään 1.1.2029 lähtien.

Suomessa on maailman
parhaaseen tietoon
perustuva, hyvinvointia luova
ja kestävä elinympäristö.

2029-

Vakiintuminen
ja jatkosovellukset

2024–2028

Käyttöönotto
ja siirtymäkausi

2020–2023

Tietojärjestelmän
määrittely ja rakentaminen



Rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmästä annettava laki
•RYTJ-laissa säädetään:

• Yleisesti rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, sen perustamisesta ja 
ylläpidosta, siihen tallennettavista tiedoista ja siitä luovutettavista tiedoista.

• Tietojärjestelmän rekisterinpitäjistä.
• Tietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta.
• Teknisen rajapinnan avaamista muille kuin viranomaisille, esimerkiksi yliopistoille.

• Hallitus antoi esityksen 140/2022 vp. 15.9.2022. Asia siirrettiin 30.9. valiokuntien 
käsiteltäväksi

• Asiaa on käsitelty valiokunnissa loka-marraskuun aikana 2022
• Budjettilaki - sisältö määrittelee jonkin talousarvion momentin, kenties useammankin 

momentin, määrärahatason. 
• Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.



Mikä on rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmä? 
• Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä uusi valtakunnallinen 

tietojärjestelmä, joka aukeaa käyttäjille vaiheittain vuonna 2024.
• Tiedot julkaistaan valtakunnalliseen järjestelmään yhteisesti 

määritellyssä koneluettavassa muodossa. 

• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä jakaa kuntien ja maakuntien 
tuottamat tiedot muille tarvitseville viranomaisille – kunnat toimittavat 
tiedot valtiolle vain kerran.

• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä saa kerralla kaikkien kuntien 
ja maakuntien tiedot. 

• Sisältää avointa, julkista, salaista ja henkilötietoa - tietoa jaetaan 
käyttöoikeuksien mukaan, digitaalisesta turvallisuudesta huolehditaan.



Tietojärjestelmä palvelee 
useita eri toimijoita

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 
hyödyntäjätMuut 

viranomaiset

Kaksisuuntaista tiedonvaihtoa



Rakentaminen

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



Kuka hyötyy digimuutoksesta?

• Yhteiskunta ja valtio:
• Viranomaisten yhteistyö paranee ja toiminta 

tehostuu yhteentoimivan tiedon ja yhtenäisen 
tietopohjan ansiosta.

• Rakennetun ympäristön tiedon digitaalinen 
turvallisuus paranee.

• Kunnat: 
• Manuaalinen tiedon käsittely vähenee, etenkin 

pienissä kunnissa.

• Tieto toimitetaan valtion viranomaiselle vain 
kerran.

• Kunnan asiantuntijat löytävät helpommin 
vertaistukea hankkeisiinsa kuntien välillä.

• Muut toimijat:
• Kuntalaiset kaikkialla Suomessa saavat entistä 

helpommin tietoa kaavoituksesta ja osallistuminen 
helpottuu.

• Tarjolla olevat palvelut (esimerkiksi vakuutukset, 
kiinteistökauppa) perustuvat ajantasaiseen ja 
luotettavaan tietoon. Uusia tietopalvelutuotteita 
luodaan.

• Yritysten sijainnin suunnittelu helpottuu. 

• Rakennusten turvallisuus paranee. Mahdolliset 
riskirakenteet voidaan myöhemmin jäljittää.

• Tutkimuksen laatu paranee, kun tieto on ennalta 
määritelty ja vertailukelpoista.



Miten kuntia ja maakuntien liittoja tuetaan 
muutoksessa?
• Kunnille ja maakuntien liitoille suunnattu maksuton Muutostuki 2022-2023

• Muutosten kartoittaminen ja suunnittelu yhdessä kuntien kanssa

• Hallitusohjelman mukaan kunnille aiheutuvat tosiasialliset ja kertaluontoiset 
kustannukset korvataan.

• Ryhti-hankkeen kuntatukiosion toimenpiteet
• Avustukset koulutuksiin



Ryhti-hankkeen kuntatuki

Ympäristöministeriö
• Lainsäädäntö
• Strateginen toimija
• Kokonaiskuvan säilyminen ja Ryhti-

hankkeen vision välittäminen 
kumppaneille

• Viestintä ja tiedonvaihto hankkeen 
muiden osien kesken 

• Ohjaus ja valvonta
• Vuorovaikutus ja viestintä
• Avustukset ja hankinnat 

• Operatiivinen toiminta 
tietojärjestelmäkehityksessä 

• Vuorovaikutus ja viestintä kuntiin,  
maakuntiin ja järjestelmäkehittäjien 
suuntaan

• RYTJ:n verkkosivusto ja tukipalvelut 
• Järjestelmän käyttöönotto 
• Kaavat tietomallimuotoon 

(VOOKA-hanke)

Muutostukitiimi (5 asiantuntijaa)
• Kuntien ja maakuntien liittojen 

nykytilakartoitukset
• Kuntakohtainen toimenpideohjelma 

muutoksen edellyttämistä 
toimenpiteistä

• ELY-keskuksille materiaalipaketti 
mm. kehittämiskeskusteluihin

• Malliasiakirjat ja oppaat hankintaan
• Ohjeita ja koulutusta
• Kuntakummi-palvelut
• Usein kysytyt käytännön kysymykset
ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Suomen ympäristökeskus DigiFinland Oy

mailto:ryhtimuutostuki@digifinland.fi


Kuntien tukena



DigiFinland lyhyesti
• DigiFinland syntyi 2020, kun vuonna 2017 perustetut 

digitaalisia ratkaisuja ja palveluita tuottavat ja kehittävät 
SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

• Tällä hetkellä valtion omistama valtion rahoituksella toimiva 
yhtiö. Omistajaohjaus Valtiovarainministeriö.

• Omistuspohja laajenee 1.1.2023, jolloin omistajiksi myös 
hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki.

• DigiFinland ja sen erityistehtävä säilyy monialaisena. Yhtiö 
kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja 
terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen 
tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti tiedon 
yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista.



Ryhti-muutostuki yhteystiedot

Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu

Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Häme
Päijät-Häme
Uusimaa

Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala

Pirkanmaa
Satakunta
Varsinais-Suomi

Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi

Tavoitat koko tiimimme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Jarmo Pulkkinen
Asiantuntija
jarmo.pulkkinen@digifinland.fi
050 597 3069

Konsta Kuorikoski
Asiantuntija
konsta.kuorikoski@digifinland.fi
050 447 7628

Satu Reisko
Projektipäällikkö
satu.reisko@digifinland.fi
046 921 0722

Elli Seppä
Asiantuntija
elli.seppa@digifinland.fi
050 430 0978

Terhi Pietilä
Asiantuntija
terhi.pietila@digifinland.fi
050 470 8945

mailto:satu.reisko@digifinland.fi
mailto:konsta.kuorikoski@digifinland.fi
mailto:satu.reisko@digifinland.fi
mailto:elli.seppa@digifinland.fi
mailto:satu.reisko@digifinland.fi


Tavoitteena on 
saattaa kaikkien 
Suomen kuntien ja 
maakuntien liittojen 
digikyvykkyys ja 
valmius riittävälle 
tasolle uuden 
rakennetun 
ympäristön 
tietojärjestelmän 
käyttöönottoon

• Kuntien ja maakuntien nykytilakartoitukset

• Edellisten pohjalta toimenpideohjelmat
rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöön 
ottamiseksi

• Malliasiakirjat ja oppaat hankintaan

• Muita ohjeita ja oppaita

• Koulutustilaisuuksia ja sähköinen 
koulutusympäristö

• Markkinointimateriaalia projektin markkinointiin

• Kummikunta-palvelu

Palvelut



• Ryhti-hanke toteutti huhti-toukokuussa 2022 Manner-Suomen 
kuntien palvelutuotannon digitalisaation nykytilan kartoituksen 
kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksen osalta

• Kysyttiin mm. mitä ohjelmistoja kunnissa on käytössä, miten 
tietoaineistoa kerätään, käsitellään ja arkistoidaan sekä koettu tuen 
tarve

• Kyselyyn on vastannut 217 eri kuntaa (74%) vähintään yhteen 
aihealueeseen, näiden kuntien asukasluku yhteensä 5,1 miljoonaa

Nykytilakartoituksen avulla selvitettiin 
kuntien digitalisaation etenemistä



Manner-Suomen kuntien digivalmiuden keskiarvot



Lisää tietoa
Ympäristöministeriön nettisivuilta:
https://ym.fi/ryhti/

DigiFinlandin nettisivuilta: 
https://digifinland.fi/toimintamme/ryhti-muutostuki-
projekti/palvelut-kunnille/

Tilaa Ryhti-uutiskirje: https://uutiskirje.ym.fi/

https://ym.fi/ryhti/
https://digifinland.fi/toimintamme/ryhti-muutostuki-projekti/palvelut-kunnille/
https://uutiskirje.ym.fi/


Tonttijakojen 
nykytila



Maankäyttö- ja rakennuslaki
• 78 §

• Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa 
tontteihin, milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen 
(tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako 
on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, 
korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys 
sitä edellyttävät. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla 
ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

• Jos asemakaavassa niin määrätään tai sitovan tonttijaon 
laatiminen tai muuttaminen on tarpeen, rakennuskorttelia tai 
sen osaa varten voidaan laatia erillinen tonttijako, joka on aina 
sitova.

• 79 §

• Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. 
Tonttijakoa laadittaessa kaavan mukainen numeroin 
osoitettu kokonaisrakennusoikeus voidaan jakaa 
muodostettaville tonteille. Erillisestä tonttijaosta on 
laadittava kartta.

Maankäyttö- ja rakennusasetus

• 38 §
• Erillinen tonttijako laaditaan kartalle (tonttijakokartta), 

jossa tulee osoittaa tonttien numerot, pinta-alat, 
rajojen pituudet, rajapisteet ja niiden koordinaatit, 
alueella olevat rakennukset sekä tonttien 
muodostajakiinteistöt ja -määräalat osapinta-aloineen. 
Lisäksi tonttijakokartassa on tarpeen mukaan 
osoitettava alueella sijaitsevat tiedossa olevat 
maanalaiset johdot sekä mahdolliset rasitteet ja muut 
käyttöoikeudet. Kolmiulotteiselle kiinteistölle ei 
kuitenkaan osoiteta pinta-aloja eikä osapinta-aloja.

• Jos tonttijako sisältyy asemakaavaan, 
asemakaavakartassa osoitetaan tonttien numerot ja 
rajat. Muut 1 momentissa mainitut tiedot voidaan osoittaa 
erillisessä kartassa.

Lain vaatimukset nyt



Tonttijako prosessi

Hakemuksen 
toimitus

Omistaja tekee hakemuksen

Tutkitaan onko tonttijaolle edellytyksiä

Kartoitustiedot mittausryhmältä

Tulkitaan asemakaavaa

Tehdään laskenta

Tonttijako pidetään julkisesti nähtävänä

Jos asianomaiset ovat hyväksyneet kirjallisesti, nähtävillä oloa ei 
tarvita.

Kartoitustiedot Hyväksyttäminen RekisteröintiLaskenta

Hakemus Laadinta Kuuleminen Hyväksyminen

Hyväksytään tonttijako

Tiedotetaan hyväksymisestä

Rekisteröidään tonttijako ja arkistoidaan asiakirjat

ArkistointiEdellytysten 
selvittäminen Nähtävillä olo Hyväksyminen



Tonttijakoprosessin digitaalisuus
• Hakemusten ja liitteiden toimitus, perinteiset 

lomakkeet vai digitaalinen alusta?

• Tuotannon digitaalisuus

• Piirto- ja laskentaohjelmistot

• Kunta- ja kiinteistörekisterin hallinta

• Lopputuotteet

• Karttatuloste asiakkaalle

• Tonttijakojen esitys kaavakartoilla

• Arkistointi



Mikä muuttuu 
tonttijaoissa?



Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 
(RYTJ-laki)

§ 5
Kunnan ja maakunnan liiton on julkaistava viivytyksettä 
rakennetun ympäristön tietojärjestelmään valtakunnallisesti 
yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetut seuraavat tiedot: 
- -
12) voimaantullut tonttijako sekä tieto tonttijaon 
kumoutumisesta; 
- -

Edellä 1 momentin kohtien 4, 6, 8 ja 11 aineistot on julkaistava 
myös yhteentoimivassa ja koneluettavassa tietomallimuodossa. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä julkaistavien tietojen rakenteesta. 

Esitetyt muutokset
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
78 § Tonttijaon tarkoitus 

Asemakaava-alueella rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan tontteihin, 
milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako 
voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin 
alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai 
kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijaon sitovuudesta 
määrätään asemakaavassa. 

Rakennuskorttelista voidaan muodostaa yksi tai useampi tontti. Tonttijako 
voidaan laatia myös korttelin osaan, jollei näin estetä tai vaikeuteta 
sopivaa tonttijakoa korttelin muissa osissa. Tonttijako voidaan laatia 
sitovaksi myös kaava-alueen tai korttelin osalle. Sitova tonttijako voi olla 
kokonaan tai osittain kaksiulotteinen tai kolmiulotteinen. 

Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien 
mukaan kiinnitettävä huomiota maanomistusoloihin.

-> Erillisen tonttijaon pykälät siirretty 78 a §



Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta

79 § Erillisen tonttijaon laatiminen 

Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. Tonttijakoa 
laadittaessa kaavan mukainen numeroin osoitettu 
kokonaisrakennusoikeus voidaan jakaa muodostettaville tonteille. 

Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja 
siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös 
vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi 
olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai 
muuhun käyttämiseen. 

Kun erillinen tonttijako tehdään korttelissa, jossa on voimassa 
kolmiulotteinen tonttijako, on kuultava 2 momentissa säädetyn lisäksi 
tonttijakoalueen ylä- ja alapuolisen ja rinnakkaisen kiinteistön 
omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi vaikuttaa olennaisesti tällaisen 
kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kuulemisesta 
erillisessä tonttijaossa ja tonttijaon laatimisesta. 

-> Pätevyydestä ja erillisen tonttijaon laatijasta säädetty 78 a §

-> Vaatimus kartan laatimisesta säädetty 78 b §

78 a § Tonttijaon laatiminen ja hyväksyminen 

Sitova tonttijako laaditaan ja hyväksytään joko osana asemakaavaa 
tai erillisenä. Ohjeellinen tonttijako laaditaan ja hyväksytään osana 
asemakaavaa. Erillisen sitovan tonttijaon laatii ja hyväksyy kunta. 

Erillinen sitova tonttijako voidaan laatia, jos asemakaavassa niin 
määrätään tai sitovan tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on 
tarpeen. 

Erillisen tonttijaon laatijan tulee olla pätevä tehtävään. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tonttijaon laatijan 
pätevyydestä. 

78 b § Tonttijaon esitystapa 

Tonttijako laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa
tietomallimuodossa. 

Tonttijako esitetään valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla 
ja tarvittaessa erillisenä asiakirjana. 

Tonttijako esitetään asemakaavakartalla, jos se on laadittu ja 
hyväksytty osana asemakaavaa. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta ja vakiomuotoisesta 
esitystavasta. 



Sitova ja ohjeellinen tonttijako nyt

• Osoitetaan kaavassa

• Tonttijakokartta 
kaavaprosessissa

• Muodostetaan tontteina

• Osoitetaan kaavassa

• Tonttijakokartta erillisessä 
prosessissa 

• Muodostetaan tontteina

• Osoitetaan kaavassa

• Muodostetaan tiloina

Sitova tonttijako Erillinen sitova tonttijako Ohjeellinen tonttijako



Sitova ja ohjeellinen tonttijako jatkossa

• Osoitetaan kaavatietomallissa

• Tonttijako omana tietomallina 
kaavaprosessissa

• Muodostetaan tontteina

• Osoitetaan kaavatietomallissa

• Tonttijako omana tietomallina 
erillisessä prosessissa

• Muodostetaan tontteina

• Osoitetaan kaavatietomallissa

• Muodostetaan tiloina

Sitova tonttijako Erillinen sitova tonttijako Ohjeellinen tonttijako

Kaavakohde: Tonttijako
Kaavamääräys: Sitovan tonttijaon mukainen tontti

Kaavakohde: Tonttijako
Kaavamääräys: Sitova tonttijako laadittava

Kaavakohde: Tonttijako
Kaavamääräys: Ohjeellinen kaavan mukainen 
tontti



Mikä muuttuu?
• Tiedon tuotannon tyyli

• Koordinaatteihin ja rajamittoihin perustuvasta 
karttapiirroksesta metatietoa sisältäviksi 
tonttikohteiksi

• Tiedon toimittamisen vaatimus

• Tonttijakokohteet toimitetaan kunnan 
järjestelmästä RYTJ:ään

Mikä ei muutu?
• Tarve tonttijakojen laatimiselle kaavoituksessa tai 

kuntalaisten aloitteesta

• Tonttijaon tietosisältö

• Maankäyttö- ja rakennusasetusta ei tonttijakojen 
osalta muuteta

• Prosessi

• Asiantuntijat ja pätevyysvaatimukset



Muutos kuntalaisen kannalta
Mikä muuttuu?
• Voimassa olevien tonttijakojen tiedonhaku kunnan 

järjestelmien lisäksi suoraan RYTJ:n käyttöliittymän 
kautta

• Tietopyynnöt kunnalta saattavat vähentyä

• Voimassaolevien tonttijakojen haku useamman 
kunnan alueelta, kun hakukriteerit ovat yhtenäisiä

Mikä ei muutu?
• Tonttijaon laatiminen ja hinnoittelu on edelleen 

kunnan päätösvallassa

• Tietopyyntöjen kohde etenkin vanhoille tonttijaoille on 
jatkossakin kunta

• Prosessi ei todennäköisesti muutu mitenkään 
kuntalaisen näkökulmasta



Tonttijaot 
tietomallissa



Sitovan tonttijaon tietomalli
• Tontti esitetään aluerajauksena, johon kohdistuu 

metatietoina päivämäärä, elinkaaren tila (esim. 
”hyväksytty” tai ”kumottu”), kohdistuminen kiinteistöön 
ja kohdistuminen kaavakohteeseen.

• Tietomallimuoto tekee tiedosta yhteentoimivan
useiden ohjelmistojen ja palvelujen kanssa, eri 
toimijoiden ja kuntien välillä

• Tiedonsiirto järjestelmien välillä voidaan 
automatisoida rajapinnan kautta

• Tiedon tarkastelu on mahdollista yksittäisinä 
metatiedon kokonaisuuksina tai visualisoituna 
kartalle

• Hakumahdollisuus metatietojen perusteella

• Loogisen tietomallin määrittelyssä on selvitetty ja 
päätetty, millaista tietoa ja missä muodossa 
tietojärjestelmään voidaan tallentaa.

• Perustietoja voivat olla mm.

• Pysyvä tunnus

• Tietojärjestelmään tuodun version päivämäärä

• Hyväksymispäivämäärä

• Tuottajataho (kunta) ja laatija (viranomainen)

• Nimi, kuvaus

• Liitteet

• Elinkaaren tila (voimassa, kumoutunut)



Sitovan tonttijaon tietomalli
• Looginen tietomallikuvaus on esitetty 

yhteentoimivuusalustalla

• https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-tjs/

• Aineisto tarkoitettu kehittäjille, asiantuntijoille 
tulossa omat oppaat kaavamääräyskokoelman 
yhteydessä

• Tietomallikuvaus esittelee eri kohteiden 
sisältöä ja suhdetta tonttijaon tietomallin sisällä 
sekä osana rakennetun ympäristön loogisen 
tietomallin kokonaisuutta

https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-tjs/


Looginen tietomalli
https://tietomallit.ymparisto.fi/rytj-
soveltamisprofiili/dev/looginenmalli/uml/doc/

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia

Aluerajaus
Asianliite
Asiantunnus
Elinkaaritila
Kuvaus
Metatietkouvaus
Nimi
Vireilletulo

Alueidenkäyttöja-
Rakentamispäätös

Julkaisemispäivämäärä
Päätöksenantopäivämäärä
Päätöksenlainvoimaisuuspäivämäär
ä
Päätöksenraukeaminen
Päätöksentila
Päätöksentulos
Päätösasiakirja
Päätöspykälä
Päätöspäivämäärä
Päätösteksti
Voimassasaakka

Lähtöaineisto

Aineistotunnus
Aluerajaus
Laji
Lisätietolinkki
Metatietokuvaus
Nimi

Alueidenkäyttöpäätös
Alueidenkäyttöpäätöksentyyppi
Digitaalinenalkuperä
Julkistamisaika
Nimi
Ohjaavasäädös
voimassaoloaika

RakennetunYmpäristönKohde

Geometria
Kuvaus
Nimi
Pystysuuntainenrajaus
Rinnakkainentunnus

Alueidenkäyttöasia

Rajapiste

RajapyykinTaipisteentunnus

Alueidenkäyttö-
suunnitelmanlaatija

Nimi
Nimike
Rooli

Alueidenkäyttösuunnitelma

Alueidenkäyttösuunnitelman-
hyväksymispäätös

SitovaTonttijako

Elinkaarentila
Laji
Sitovantonttijaonkumoutumistieto
Sitovantonttijaontunnus

Sitovantonttijaonkumoutumistieto

KumoutuvanSitovantonttijaontunnus
KumoutuvanTonttijakotontintunnus

Kaavayksikkö

Elinkaarentila
Kaavayksikönlaji
Kaavayksiköntunnus
Kiinteistö
Muutoslaji
Pinta-ala
Rakennettu

Muodostajakiinteistö

Kiinteistötunnus
Sisältyväpinta-ala
Sisältyykokonaan

RakentamisenArvojenJyvitys

Tonttijakotontti

Rakennuskielto
Rakentamisenmäärä
Suhdeperuskiinteistöön
Voimassaoloaika

Jyvitettyrakentamisenmäärä

Kaavamääräys

Elinkaaritila
Laji
Määräysnumero
Teema
Voimassaoloaika

Kaavakohde

Kohdenumero
Liittyvänlähtötietokohteentunnus
Maanalaisuus
Sijainninsitovuus
Ympäristömuutoksenlaji

https://tietomallit.ymparisto.fi/rytj-soveltamisprofiili/dev/looginenmalli/uml/doc/


• Jokainen tonttijakokartassa oleva tieto voidaan sijoittaa 
tietomallimuotoon eli tietueeksi tietokannan taulukkoon.

• Esimerkiksi sitovan tonttijaon tietomallin mukaisesti:

• Rajapiste = Pistemäinen paikkatietokohde, jolla on XYZ-
sijainti ja ominaisuustietona rajapyykinTaiPisteenTunnus

• Tonttijakotontti on kaavayksikön laji

• Kiinteistö

• Pinta-ala

• Rakennettu kyllä/ei

• Rakentamisenmäärä

• Elinkaaritiedot

Tonttijakokartan 
tiedot tietomallina

Lähde: Kuningattarenrannan asuntomessualue, Loviisa



ym.fi/ryhti
ryhti.ym@gov.fi
ym.fi/yhteentoimivuus
yhteentoimivuus.ym@gov.fi

Ympäristöministeriö | Aleksanterinkatu 7, Helsinki
PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Tilaa uutiskirje: ym.fi/ryhti

Lisätietoa saat:

ryhtimuutostuki@digifinland.fi

https://ym.fi/rakennetunymparistontietojarjestelma
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