RYHTI Rakennetun
ympäristön
tietojärjestelmähanke
Rasti seminaari 15.9.2020
Juhana Rautiainen

Rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio YM:ssä
2022

MRL-uudistus

Säädökset digitaalisen
tiedon toimittamisesta ja
ylläpidosta

• Kaavat ja rakennusluvat toimitettava sähköisinä
kansalliseen tietojärjestelmään.
• Rakennuksen omistaja pitää tietoa ajan tasalla koko
rakennuksen elinkaaren ajan.

2022-2023

RY yhteentoimivuustyö

Standardit ja
hallintamallit rakennetun
ympäristön tiedolle

2020-2023

Ryhti-hanke

Suunnitelma- ja
rakennustietojärjestelmät
Alusta

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

• RYTJ Suunnitelmatietojärjestelmä: Valtakunnallinen
tietovaranto, joka sisältää kaavatiedot, maankäyttöpäätökset ja
tiedon eri prosesseista
• RYTJ Rakennustietojärjestelmä: Valtakunnallinen yhteinen
tietovaranto, jossa on rakennuksen ydintiedot
• Alusta: Rakennetun ympäristön eri tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden periaatteet ja tekniset toteutukset sisältävä
kokonaisuus. Edistää rakennetun ympäristön alustatalouden
kehittymistä.
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Yhteentoimivien tietojen määrittely etenee
Rakennuksen
elinkaaren
vaihe
-koodisto
Rakennusluvan tietomalli

Kiinteistötiedot

Rakennuksen
tekniset
ominaisuudet

Rakennuksen
koko- ja
sijaintitiedot

Huoneistotiedot

Osoitetietomalli
Rakennuksen
käyttötarkoitus

Valmis

Ei aloitettu

MRL-sanasto
vaihe II
Rakennetun
ympäristön
teemasanastoja

VTJ Rakennus
-palvelurajapinta

Osa tehty/Työn alla
Rakennetun
kulttuuriympäristön
tietomalli

Asemakaavan
ydintietojen
tietomalli
Yleiskaavan
ydintietojen
tietomalli

Rakennetun
ympäristön
sanasto
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Rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä

RAKENNUSTIETOJÄRJESTELMÄ

SUUNNITELMATIETOJÄRJESTELMÄ

ALUSTA

MRL-uudistus voimaan
Päätös ylläpitoviranomaisesta Q3/2020

RYHTI

Testaukset ja pilotit tehty 06/2022

Kansalliset, rakennuslupa-, kaava- ja rakennustietomalli
määritelty 03/2021
Alusta, suunntietoj. & rakennustietoj. 12/2022

2021
Testaus

Q1 Q2 Q3 Q4

2022
2023
Käyttöönoton pilotointi Käyttöönotto

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

2024
Jatkokehitys

Q1 Q2 Q3 Q4

Tietojen ylläpito- ja
hallintamallit

Harmonisointi
prosessi

Muut tietomallinnus- ja sanastoprojektit (RYTJ:tä tukevat)
MVP
pääkehittäjän
hankinta

Alustan
MVP
määritys

MVP toteutus
PoCt

2020
Määritykset

Pilottitestaus

Käyttöönottokampanja
Avoin
testaus

Ylläpito ja jatkokehitys

MVP migraatio
Kaava- ja
rakennustietojen
perusparannuksen &
tuen suunnittelu

Kaavojen digitointi & rakennustietojen ajantasaistaminen
Tuki tietojen yhteentoimivuuteen, digitointiin, ajantasaistamiseen sekä
hankintoihin
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Rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä tehdään
yhdessä – tule mukaan!
Kysymyksiä ja vastauksia sekä tietoa
tulevista tapahtumista
• ym.fi/ryhti
• ym.fi/yhteentoimivuus
• ryhti@ym.fi
• Hankeikkuna
• #Ryhti
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