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Alueidenkäyttöasia
Avain
Maankäyttöasia.asiantunnus
Maankäyttöasia.maankayttoasia
Maankäyttöasia.nimi
Maankäyttöasia.kuvaus
Maankäyttöasia.aluerajaus

Tyyppi
String
Viite (Maankäyttöasia[])
Object
Object
String

Maankäyttöasia.vireilletulopaivamaara
Maankäyttöasia.kuntanumero
Maankäyttöasia.viranomainen
Maankäyttöasia.diaarinumero
Maankäyttöasia.asiantila
Maankäyttöasia.maankayttoasiakirja
Maankäyttöasia.maankayttohakemus
Maankäyttöasia.versioid

Date
Integer
String
String
Enum
Viite (Maankäyttöasiakirja[])
Viite (Maankäyttöhakemus)
URI

Alueidenkäyttöpäätös
Avain

Tyyppi

nimi
maankayttopaatoksentyyppi
ohjaavasaados
voimassaolonalkamisajankohta
voimassaolonpaattymisajankohta
hyvaksymisAika

String
Enum
String
String
String
DateTime

Alueidenkäyttöön liittyvä hallinnollinen asiakokonaisuus, joka kerää yhteen asiaan liittyvät
hakemukset, päätökset ja suunnitelman
P Kuvaus
* Asian yksilöivä tunnus
toinen asia, joka liittyy tähän asiaan. Voi sisältää rooolitiedon liittymisen tavasta.
maankäyttöasian nimi
kohteen sisällöstä kertova tieto
Maankäyttöasian maantieteellinen aluerajaus
Päivämäärä, jona asia on tullut vireille. Jos hakemus on jätetty virka-ajan ulkopuolella, vireilletulopäivämäärä
* voi poiketa hakemuksen saapumispäivämäärästä.
* Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kunnalle antama kolminumeroinen tunnus
* Toimivaltainen viranomainen
* kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai välitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
* asian käsittelyprosessin tila

*

alueiden käyttöä ohjaava tai rajoittava viranomaispäätös
P Kuvaus
Maankäyttöpäätöksen nimi.
Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
01 - Tietomallin mukaan laadittu
02 - Kokonaan digitoitu
03 - Osittain digitoitu
04 - Kaavan rajaus digitoitu

digitaalinenAlkupera

URI
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa
02 - Sijoittamislupa
03 - Toteuttamislupa

sijoittamis-toteuttamislupa

Enum

*

maankayttopaatoksenkohde
asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

String
URI
String
Date

*
*
*
*

Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai
suosituksia
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
päätöksen yksilöivä tunnus
Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
Maankäyttöpäätös.versioid

String
URI

Alueidenkäyttösuunnitelma
Avain
julkistamisaika
maankayttosuunnitelmantila
maankayttosuunnitelmankohde
versioid
alueidenkayttosuunnitelmanlaatija

Tyyppi
P Kuvaus
String
*
Enum
*
String
* Maankäyttösuunnitelmaan sisältyvä paikkatietokohde
URI
*
Viite (Alueidenkäyttösuunnitelman laatija[])

Alueidenkäyttösuunnitelman laatija
Avain
nimi
nimike

Tyyppi
String
Kieliversioitu teksti

*

Henkilö, joka on laatinut alueidenkäyttösuunnitelman
P Kuvaus
* tonttijakosuunnitelman laatija
* ammatti- tai virkanimike
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Erityissuunnitelma
Avain
rakennuskohteenID
asiakirjanID

Tyyppi
URI
URI

rakentamista koskeva suunnitelma, joka laaditaan rakennussuunnitelman lisäksi silloin, kun
rakennettavan kohteen ominaisuudet ja laajuus sitä edellyttävät
P Kuvaus
* linkki liittyvään rakennuskohteeseen
* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään

Esitonttikohde
Avain
esitontintunnus

Tyyppi
String

tonttijakosuunnitelmaan sisältyvä spatiaalinen kohde
P Kuvaus
* esitontin identifiointitunnus
yleisimmät arvot vireillä oleva, hyväksytty tai voimassa
01 - Vireillä
02 - Luonnos
03 - Ehdotus
04 - Hyväksytty
05 - Voimassa
06 - Kumottu osittain
07 - Kumottu kokonaan
08 - Kumoutunut osittain
09 - Kumoutunut kokonaan

elinkaarentila
rakennettu
voimassaoloaika

Enum
Boolean
String

*
tieto mm. kiinteistöverotusta varten, onko esitonttikohde rakennettu asemakaavan mukaisesti
* aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmineen ja säännöksineen on lainvoimainen
luokittelu esitonttikohteen sijoittumisesta suhteessa peruskiinteistöön, joka merkitään vain 3Desitonttikohteille
101 - Peruskiinteistön alapuolinen
102 - Peruskiinteistön yläpuolinen

suhdePeruskiinteistoon
rakennuskielto
kaavamaarays
sijaintiID
versioid

Haetut poikkeamiset
Avain

Enum
Boolean
Viite (Kaavamääräys)
URI
URI

kuvaa onko esitonttikohteella rakennuskielto
esitonttikohteesta muodostettu lopullinen tontti
* sijainnin yksilöivä tunniste
*

Tyyppi

Lupa-asiahakemukseen sisältyvät poikkeamiset kaavan, rakentamismääräyskokoelman tai
rakennusjärjestyksen määräyksistä
P Kuvaus
Velvoittava määräys, josta luvan yhteydessä haetaan poikkeamiselle lupaa.
01 - Asuntojen lukumäärä
02 - Autopaikat
03 - Rakennussuojelu
04 - Rakennuskielto
05 - Rakennusalan ylittäminen
06 - Rakennusjärjestys
07 - Rakennuspaikan minimikokovaatimus
08 - Rantarakentaminen
09 - Rakennuksen käyttötarkoitus
10 - Rakennusoikeus
11 - Kerrosluku
12 - Tontin lohkomattomuus
13 - Muu poikkeus (hulevesi, korkeusasema yms.)

poikkeamisenlaji
poikkeamisensisalto

Enum
String

Huoneisto
Avain

Tyyppi

huoneistotunnus

String

huoneistotunnuksenjakokirjain

String

huoneistotunnuksenkirjainosa

String

huoneistotunnuksennumero-osa

Integer

*
* Teksti, jolla kuvataan, miten määräyksestä poiketaan.

Rakennuksen huoneistot
P Kuvaus
Pysyvä huoneistotunnus (VTJ-PHT) on jokaiselle huoneistolle ja uudisrakennushankkeen huoneistolle
* annettava 10-merkkinen tunnus
Kirjain, joka on lisätty huoneistotunnuksen numero-osaan silloin, kun alkuperäinen huoneisto on jaettu
* kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoksi.
Useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa tai rakennuksissa sijaitsevien huoneistojen
* tunnuksiin kuuluva kirjain
Useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnukseen kuuluva
* numero
Tieto siitä, mihin tarkoitukseen huoneistoa saa käyttää rakennusluvan mukaisesti. VTJ:ssä sallittuja arvoja
ovat asuinhuoneisto ja toimitila.
01 - Asuinhuoneisto
02 - Toimitila

huoneistotyyppi
osoitejarjestysnumero

Enum
Integer

huoneistonhuoneistoala
kayttoala

Decimal
Decimal

huoneidenlukumaara

Integer

*
* Tieto siitä, mikä rakennuksen osoitteista on huoneiston osoite.
Huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan laskettu pinta-ala. Pinta-alaan lasketaan mukaan vain
* se osa, jossa huonekorkeus ylittää 160 cm.
* pinta-ala sis. parveke
Huoneeksi katsotaan rakennuksessa oleva tila, jota ympäröivät lattia, katto ja seinät. Huoneiden
* lukumäärään ei lasketa keittiötä.
Tieto siitä, minkälainen keittiö huoneistossa on. VTJ:ssä sallittuja arvoja ovat esim. keittiö, keittokomero ja
keittotila.
01 - Keittiö
02 - Keittokomero
03 - Keittotila

keittiotyyppi
muuttovalmis
muuttokielto
tila
varuste
versioid

Enum
Boolean
Boolean
Viite (Tila[])
Viite (Varuste[])
URI

*
* Onko huoneisto muuttovalmis (käyttöönotettavissa). Voidaan todeta osittaisessa loppukatselmuksessa.
* Tieto siitä, että asuinkäyttöön rakennettuun huoneistoon ei saa muuttaa asumaan vakinaisesti.
*
Nykytilassa tämä linkitys tarvitaan
*
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Kaava
Avain
kaava-aineisto
kaavakohde

Tyyppi
Viite (Kaava-aineisto)
Viite (Kaavakohde[])

kaavoituksen lopputuloksena syntyvä maankäyttöpäätös
P Kuvaus
kaavaselostus
* Kaavan sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua kaavamääräyksiä tai kaavasuosituksia
alueiden käytön ohjaustarpeeseen, kaavaan sisältövaatimuksiin, prosessiin ja vastuulliseen
hallintoviranomaiseen perustuva luokittelu
1 - Maakuntakaava
11 - Kokonaismaakuntakaava
12 - Vaihemaakuntakaava
2 - Yleiskaava
21 - Yleiskaava
22 - Vaiheyleiskaava
23 - Osayleiskaava
24 - Kuntien yhteinen yleiskaava
3 - Asemakaava
31 - Asemakaava
32 - Vaiheasemakaava
33 - Ranta-asemakaava
25 - Oikeusvaikutukseton yleiskaava
34 - Vaiheranta-asemakaava
35 - Maanalaisten tilojen asemakaava
26 - Maanalainen yleiskaava

laji
kaavaTunnus

Enum
URI

*
* Kaavan yksilöivä ja pysyvä, keskitetysti myönnetty tunnus.
elinkaaren tila, jossa kaavan versio on.
01 - Kaavoitusaloite
02 - Vireilletullut
03 - Valmistelu
04 - Kaavaehdotus
05 - Tarkistettu kaavaehdotus
06 - Hyväksytty kaava
07 - Oikaisukehotuksen alainen
08 - Valituksen alainen
09 - Osittain voimassa
10 - Voimassa
11 - Kumottu
12 - Kumoutunut
13 - Rauennut
14 - Hylätty

elinkaaritila

URI

*
Koskeeko kaava maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
01 - Maanalainen
02 - Maanpäällinen

maanalaisuus
kaavatiedosto
kaavasuunnitelma
versioid

Enum
URI
Viite (Kaavasuunnitelma)
URI

Alueidenkäyttöpäätös.nimi
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyyppi
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika

String
Enum
String
String
String
DateTime

* viittaus kaavatietomallin mukaiseen kaavatiedostoon
*
*
Maankäyttöpäätöksen nimi.
Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
01 - Tietomallin mukaan laadittu
02 - Kokonaan digitoitu
03 - Osittain digitoitu
04 - Kaavan rajaus digitoitu

Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkupera

URI
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa
02 - Sijoittamislupa
03 - Toteuttamislupa

Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa

Enum

*

Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

String
URI
String
Date

*
*
*
*

Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai
suosituksia
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
päätöksen yksilöivä tunnus
Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
kaavankumoamistieto

String
Viite (Kaavan kumoamistieto[])

*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen
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Kaava-aineisto
Avain
kaavaselostus
osallistumis-jaarviointisuunnitelma

Sisältää kaavaselostus, vaikutusten arviointi, selvitykset, osallistamis- ja arviointisuunnitelma
Tyyppi
P Kuvaus
Viite (Kaavaselostus)
Viite (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaavakohde
Avain
kohde-laji

Tyyppi
Enum

P Kuvaus
kohteen laji
miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava
01 - Sitova
02 - Ohjeellinen

sijainninSitovuus

Enum

voimassaoloaika
liittyvanLahtotietokohteenTunnus
maanalaisuus
ymparistomuutoksenlaji
kaavamaarays
kaavasuositus
sijaintiID
versioid

String
URI
Enum
Enum
Viite (Kaavamääräys[])
Viite (Kaavasuositus[])
URI
URI

Kaavamääräys
Avain

Tyyppi

kaavamaarayslaji
voimassaoloaika

URI
String

aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten
voimassaoloa ole erikseen rajattu.
kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön

* sijainnin yksilöivä tunniste
*

kaavaan sisältyvä sanallinen määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista
P Kuvaus
kuvaa määräyksen tyypin
* Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
aikaväli, jona kaavamääräys on lainvoimainen
Kaavoituksen piiriin kuuluva temaattinen aihealue
01 - Rakennusoikeus
02 - Asuminen
03 - Palvelut
04 - Elinkeinot
05 - Viheralueet ja virkistys
06 - Kadut
07 - Kunnallistekniikka
08 - Liikenneverkko
09 - Kulttuuriympäristöt
10 - Suojelu
11 - Muu kaavoitusteema

kaavoitusteema
elinkaarentila
arvo2
kaavamaarayksenkohde

URI
URI
String
String

Kaavan kumoamistieto
Avain
kumottavanKaavanTunnus
kumoaaKaavanKokonaan

Tyyppi
URI
Boolean

kumottavaKaavanAlue
kumottavansuosituksentunnus
kumottavanmaarayksentunnus

String
String
String

P Kuvaus
* Sen kaavan kaavatunnus, joka kumotaan kokonaan tai osittain tämän kaavan tullessa voimaan
* Viitattu kaava komoutuu kokonaisuudessaan tämän kaavan tullessa voimaan
Aluemainen geometria, joka rajaa viitattavan kaavan osan, johon kohdistetut kaavakohteet ja -määräykset
kumoutuvat
viittaustunnus kumottavalle kaavasuositukselle, joka sisältyy kumottavaan kaavaan
viittaustunnus kumottavalle kaavamääräykselle, joka sisältyy kumottavaan kaavaan

Tyyppi
URI

kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden
vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot
P Kuvaus
* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään

Kaavaselostus
Avain
asiakirjanID

* Elinkaaren tila, jossa kaavamääräyksen versio on
* kaavamääräyksen lajia tarkentava tekstiarvo
* Kaavamääräyksen kaavakohde
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Kaavasuositus
Avain

Tyyppi

P Kuvaus
Kaavoituksen piiriin kuuluva temaattinen aihealue
01 - Rakennusoikeus
02 - Asuminen
03 - Palvelut
04 - Elinkeinot
05 - Viheralueet ja virkistys
06 - Kadut
07 - Kunnallistekniikka
08 - Liikenneverkko
09 - Kulttuuriympäristöt
10 - Suojelu
11 - Muu kaavoitusteema

kaavoitusteema
voimassaoloaika

URI
String

aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmineen ja säännöksineen on lainvoimainen
elinkaaren tila, jossa kaavan versio on
01 - Kaavoitusaloite
02 - Vireilletullut
03 - Valmistelu
04 - Kaavaehdotus
05 - Tarkistettu kaavaehdotus
06 - Hyväksytty kaava
07 - Oikaisukehotuksen alainen
08 - Valituksen alainen
09 - Osittain voimassa
10 - Voimassa
11 - Kumottu
12 - Kumoutunut
13 - Rauennut
14 - Hylätty

elinkaarentila
arvo3

URI
String

*
* kaavasuosituksen lajia tarkentava tekstiarvo

Kaavasuunnitelma
Avain
Tyyppi
P Kuvaus
kaavan yleismääräys
kaavamaarays
Viite (Kaavamääräys[])
kaavan yleissuositus
kaavasuositus
Viite (Kaavasuositus[])
Alueidenkäyttösuunnitelma.julkistamisaika
String
*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmantila Enum
*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmankohde
String
* Maankäyttösuunnitelmaan sisältyvä paikkatietokohde
Alueidenkäyttösuunnitelma.versioid
URI
*
Alueidenkäyttösuunnitelma.alueidenkayttosuunnitelmanlaatija
Viite (Alueidenkäyttösuunnitelman laatija[])

Kaavatontti
Avain
Kaavakohde.kohde-laji

Tyyppi
Enum

P Kuvaus
kohteen laji
miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava
01 - Sitova
02 - Ohjeellinen

Kaavakohde.sijainninSitovuus

Enum

Kaavakohde.voimassaoloaika
Kaavakohde.liittyvanLahtotietokohteenTunnus
Kaavakohde.maanalaisuus
Kaavakohde.ymparistomuutoksenlaji
Kaavakohde.kaavamaarays
Kaavakohde.kaavasuositus
Kaavakohde.sijaintiID
Kaavakohde.versioid

String
URI
Enum
Enum
Viite (Kaavamääräys[])
Viite (Kaavasuositus[])
URI
URI

* sijainnin yksilöivä tunniste
*

Katselmus
Avain

Tyyppi

Rakennushankkeen viranomaiskatselmukset
P Kuvaus

aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten
voimassaoloa ole erikseen rajattu.
kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön

Kaavoitus- ja rakentamislain mukaiset viranomaiskatselmusten lajit.
01 - Aloituskokous
02 - Pohjakatselmus
03 - Sijaintikatselmus
04 - Rakennekatselmus
05 - Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
06 - Osittainen loppukatselmus
07 - Loppukatselmus
katselmuksenlaji
vaadittulupamaarayksissa
katselmuksenpaivamaara

Enum
Boolean
Date

*
* Katselmuslajin mukainen katselmus on vaadittu lupapäätöksen määräyksissä
* Katselmuksen pitopäivämäärä
Katselmuksen tilannetieto, arvot koodistosta Katselmuksen tilanne
01 - Hyväksytty
02 - Korjattava
03 - Hyväksytty ehdolla

katselmuksentilanne
katselmuksenhuomautukset
lasnaolijat
katselmuksenkohteentarkennus

Enum
String
String
String

*
Katselmuksessa havaitut huomautukset
Katselmuksessa läsnäolevat.
Katselmuksen kohteen tarkempi kuvaus (rakennuksen osa, laite, rappu, huoneisto...)
Onko katselmus osittainen vai lopullinen (=kyseisen katselmuslajin viimeinen katselmus kyseisessä
rakennushankkeessa).
01 - Katselmus suoritettu osittaisena
02 - Katselmus on lopullinen

osittainenlopullinen
rakentamishanke
rakennuskohde
asiakirjanID
toimija

Enum
Viite (Rakentamishanke)
Viite (Rakennuskohde)
URI
Viite (Toimija)

*
*
*
* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
*
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Kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö.
Arkikielessä kiinteistöllä tarkoitetaan usein maa- ja vesialueen lisäksi niillä olevia rakennuksia.
Kiinteistö
Avain
kiinteistotunnus
kiinteistolaji
nimi
rakennuskohde
sijaintiID

Kortteli
Avain
Kaavakohde.kohde-laji

Tyyppi
String
String
String
Viite (Rakennuskohde[])
URI

<br>Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistöä kutsutaan arkikielessä tilaksi.
P Kuvaus
kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus
Kiinteistörekisteriin merkittävä rekisteriyksikön laji.
kiinteistön nimi
asumista, työskentelyä tm. toimintaa varten vars. maan päälle rakennettu suoja
* sijainnin yksilöivä tunniste

Tyyppi
Enum

asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan eri tyyppiseen rakentamiseen osoitettu
yhtenäinen maa-alue
P Kuvaus
kohteen laji
miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava
01 - Sitova
02 - Ohjeellinen

Kaavakohde.sijainninSitovuus

Enum

Kaavakohde.voimassaoloaika
Kaavakohde.liittyvanLahtotietokohteenTunnus
Kaavakohde.maanalaisuus
Kaavakohde.ymparistomuutoksenlaji
Kaavakohde.kaavamaarays
Kaavakohde.kaavasuositus
Kaavakohde.sijaintiID
Kaavakohde.versioid

String
URI
Enum
Enum
Viite (Kaavamääräys[])
Viite (Kaavasuositus[])
URI
URI

Lupapäätös
Avain
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

Tyyppi
String
Date

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten
voimassaoloa ole erikseen rajattu.
kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön

* sijainnin yksilöivä tunniste
*

rakennuksen rakentamiseen tai olennaiseen muuttamiseen tarvittava lupa
http://uri.suomi.fi/terminology/rakymp/c71
P Kuvaus
* päätöksen yksilöivä tunnus
* Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin
*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty
*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen
* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
Maankäyttöpäätös.asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.versioid

String
URI
URI

rakentamispaikka
sijaintiID
myönnetytpoikkeamiset
rakennuskohde

URI
* Kiinteistö tai muu määritelty alue, joka rakentamisluvan yhteydessä osoitetaan rakennuksen sijaintipaikaksi.
URI
* viittaus sijaintiin
Viite (Myönnetyt poikkeamiset)
Viite (Rakennuskohde)

Maankäyttöasia
Avain
asiantunnus
maankayttoasia
nimi
kuvaus
aluerajaus

Tyyppi
String
Viite (Maankäyttöasia[])
Object
Object
String

vireilletulopaivamaara
kuntanumero
viranomainen
diaarinumero
asiantila
maankayttoasiakirja
maankayttohakemus
versioid

Date
Integer
String
String
Enum
Viite (Maankäyttöasiakirja[])
Viite (Maankäyttöhakemus)
URI

*

P Kuvaus
* Asian yksilöivä tunnus
toinen asia, joka liittyy tähän asiaan. Voi sisältää rooolitiedon liittymisen tavasta.
maankäyttöasian nimi
kohteen sisällöstä kertova tieto
Maankäyttöasian maantieteellinen aluerajaus
Päivämäärä, jona asia on tullut vireille. Jos hakemus on jätetty virka-ajan ulkopuolella, vireilletulopäivämäärä
* voi poiketa hakemuksen saapumispäivämäärästä.
* Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kunnalle antama kolminumeroinen tunnus
* Toimivaltainen viranomainen
* kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai välitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
* asian käsittelyprosessin tila

*
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Maankäyttöasiakirja
Avain
identifiointitunnus
lisatieto
vahvistuspaivamaara

Tyyppi
String
Date
Date

P
*
*
*

asiasanasto

String

Tiettyyn aihepiiriin koottu asiasanojen arvojoukko. Asiasana ja asiasanasto tulee esittää parina, jotta aina
tiedetään mistä asiasanastosta kyseinen asiasana on poimittu. Huom! Asiasanasto on tarpeellinen metatieto
* vain tilanteissa, joissa EI käytetä Fintoon URI:lla viittaavaa 'asiasana' -ominaisuutta.

Kuvaus
Asiakirjan tai dokumentin tunniste
Päivämäärä, jolloin asiakirja tai dokumentti on lisätty asiaan
Päivämäärä jolloin asiakirja on viranomaisen vahvistama

Tieto, joka kuvaa tuotettavan asiakirjan lajia. Asiakirjoja tuotetaan yleensä asiankäsittelyyn liittyvissä
yksittäisissä toimissa tai tapahtumissa (toimenpide). Asiakirjatyyppi noudattaa yhteistä luokitusta/koodistoa,
esimerkkejä arvoille ovat raportti, päätös, ilmoitus, muistio, tiedote... RYTJ-määrittelyn TOS
Tieto, joka täsmentää asiakirjatyypin yleistä luokittelua. RYTJ-määrittelyn TOS.
asiakirja tiedostona (esim. pdf)
linkki tiedoston sijaintiin

asiakirjantyyppi
asiakirjatyypintarkenne
tiedosto
viitetiedostoon
versioid

Enum
Enum
File/base64Binary
URI
URI

*
*
*
*
*

Maankäyttöhakemus
Avain
saapumispaivamaara
hakemuksensisalto
toimija
asiakirjanID
versioid

Tyyppi
String
String
Viite (Toimija)
URI
URI

P
*
*
*
*
*

Maankäyttöpäätös
Avain
paatoksenID
paatospaivamaara

Tyyppi
String
Date

paattaja

Enum

paatoksentulos
paatoksentekija
paatospykala
paatosteksti

Enum
URI
String
String

paatoksenantopaivamaara
paatosvoimassasaakka

Date
Date

P Kuvaus
* päätöksen yksilöivä tunnus
* Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin
*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty
*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.

paatoksenraukeaminen

String

paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara

Date

julkaisemisenpaivamaara

Date

paatoksentila
asiakirjanID
versioid

String
URI
URI

Maankäyttöasiaan liittyvä lupahakemus, voi olla esim. rakennuslupahakemus
Kuvaus
Päivämäärä, jolloin hakemus on saapunut sähköiseen asiointipalveluun tai kirjaamoon.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään

Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen
* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
*
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Maankäyttörajoitus
Avain

Tyyppi

Alueidenkäyttöpäätös.nimi
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyyppi
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika

String
Enum
String
String
String
DateTime

maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rajoitus maankäytön suunnitelmien toteuttamisen
turvaamiseksi http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-0
P Kuvaus
Maankäyttöpäätöksen nimi.
Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
01 - Tietomallin mukaan laadittu
02 - Kokonaan digitoitu
03 - Osittain digitoitu
04 - Kaavan rajaus digitoitu

Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkupera

URI
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa
02 - Sijoittamislupa
03 - Toteuttamislupa

Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa

Enum

*

Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

String
URI
String
Date

*
*
*
*

Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai
suosituksia
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
päätöksen yksilöivä tunnus
Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
Maankäyttöpäätös.versioid
maankayttorajoituksentunnus

String
URI
URI

*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen
*
* Maankäyttörajoituksen yksilöivä id
Kaavoitus- ja rakennuslain mukaisen maankäyttörajoituksen nimi.
01 - Asemakaavan rakennuskielto
02 - Asemakaavan toimenpiderajoitus
03 - Yleiskaavan rakennuskielto
04 - Yleiskaavan toimenpiderajoitus
05 - Yleiskaavan rakentamisrajoitus
06 - Yleiskaavan erityisharkinta-alue
07 - Maakuntakaavan rakentamisrajoitus
08 - Rakennusjärjestyksen erityisharkinta-alue

rajoituksenlaji

Enum

*
Kaavoitus- ja rakentamislakiin perustuva tapa tai menettely, jonka johdosta maankäyttörajoitus on tullut
voimaan.
01 - Automaattinen maankäyttörajoitus
02 - Päätöksellä määrätty maankäyttörajoitus
03 - Voimassa olevan maankäyttöpäätöksen rajoitus

voimaantulotapa
kaava
arvo4

Enum
Viite (Kaava[])
String

*
* maankäyttörajoituksen lajia tarkentava tekstiarvo
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Maapoliittinen ohjelma
Avain

Tyyppi

Alueidenkäyttöpäätös.nimi
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyyppi
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika

String
Enum
String
String
String
DateTime

P Kuvaus
Maankäyttöpäätöksen nimi.
Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
01 - Tietomallin mukaan laadittu
02 - Kokonaan digitoitu
03 - Osittain digitoitu
04 - Kaavan rajaus digitoitu

Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkupera

URI
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa
02 - Sijoittamislupa
03 - Toteuttamislupa

Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa

Enum

*

Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

String
URI
String
Date

*
*
*
*

Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai
suosituksia
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
päätöksen yksilöivä tunnus
Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
Maankäyttöpäätös.versioid

String
URI

*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen
*

Tyyppi
Enum
String

Lupapäätöksellä myönnetyt poikkeamiset kaavan, rakentamismääräyskokoelman tai
rakennusjärjestyksen velvoittavista määräyksistä.
P Kuvaus
* Velvoittava määräys, josta luvan yhteydessä myönnetään lupa poiketa.
* Teksti, jolla kuvataan, miten määräyksestä poiketaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Avain
versiointitiedot
asiakirjanID

Tyyppi
String
String

kaavoituksen alkuvaiheessa laadittava suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja
tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä kaavan vaikutusten
arviointitavat
P Kuvaus
*
* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään

Osoite
Avain
kadunnimi
osoitenumeronnumero-osa

Tyyppi
String
String

osoitenumeronjakokirjain

String

huoneistoTunnuksenKirjainosa

String

huoneistoTunnuksenNumero

Integer

huoneistoTunnuksenJakokirjain
osoitteenlisamaare
co
postilokero-osoite
postitoimipaikka
postinumero

String
String
String
String
String
String

Myönnetyt poikkeamiset
Avain
poikkeamisenlaji
poikkeamisensisalto

sijaintipaikan osoittavien tietojen kokonaisuus
P Kuvaus
katua tai tietä tarkoittava paikannimi
osoitenumeroon kuuluva numero
kirjain, joka on lisätty kiinteistön osoitenumeroon silloin, kun alkuperäinen kiinteistö on jaettu kahdeksi tai
useammaksi erilliseksi kiinteistöksi
useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa tai rakennuksissa sijaitsevien huoneistojen
tunnuksiin kuuluva kirjain
useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnukseen kuuluva
numero
kirjain, joka on lisätty huoneistotunnuksen numero-osaan silloin, kun alkuperäinen huoneisto on jaettu
kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoksi
opastava tieto, joka täydentää muita osoitetietoja
care of eli jonkun luona
osoite, joka ilmaisee postin vastaanottajan vuokraamaa tai postinjakelijan osoittamaa postinjättöpaikkaa
osoitteen osa, joka viittaa tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai organisaatioon
osoitteen numero-osa, joka viittaa postitoimipaikkaan

10

Rajapiste
Avain
rajapyykintai-pisteentunnus

Tyyppi
URI

Rakennelma
Avain
Rakennuskohde.rakennuskohteenID

Tyyppi
String

Rakennuskohde.rakennuskohteentyyppi
Rakennuskohde.pysyvarakennustunnus

Enum
String

Rakennuskohde.rakennustunnus

String

Rakennuskohde.kMTKID
Rakennuskohde.rakennuskohteensuunnitelmatietomalli
Rakennuskohde.rakennuskohteentoteumatietomalli
Rakennuskohde.valmistumisvuosi

String
URI
URI
String

tulossa tonttijakosuunnitelman tietomalliin
P Kuvaus
*

rakentamiskohde, jota alueen rakennusvalvontaviranomainen ei sen käyttötarkoituksen, koon,
muodon tai väliaikaisuuden vuoksi pidä rakennuksena
P Kuvaus
* rakentamiskohteen yksilöivä tunniste, annetaan kaikille rakennuskohteille
Tieto siitä, onko rakennuskohde rakennus vai rakennelma
01 - rakennus
02 - rakennelma
*
Rakennuksen pysyvä tunnus.
vanha 'ratu'\n\nrakennuksen yksilöivä tunnus, joka muodostuu sijaintikiinteistön voimassaolevasta
* kiinteistötunnuksesta ja sen tarkistemerkistä sekä rakennuksen järjestysnumerosta kiinteistöllä
KMTK:n pysyvä tunniste. Annetaan aina uusille kohteille. Käytetään elinkaaren hallintaan. Pakollinen tieto.
* Tiedon toimittaa MML/KMTK.
* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Rakennuksen lopputarkastuksen ja käyttöönoton ajankohta vuoden tarkkuudella.
Tieto siitä, missä rakennus sijaitsee suhteessa maan pintaan.
01 - maan pinnan alla
02 - maan pinnalla
03 - maan pinnan yllä

Rakennuskohde.suhdemaanpintaan

Enum
Tieto kohteen kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä.
1 - Kansainvälinen merkittävyys
2 - Valtakunnallinen merkittävyys
3 - Maakunnallinen merkittävyys
4 - Paikallinen merkittävyys
5 - Vähäisiä arvoja

Rakennuskohde.kulttuurihistoriallinenmerkittavyys
Rakennuskohde.kerrosala
Rakennuskohde.tilavuus

Enum
Integer
Integer

*
Rakennuksen kerrosala.
Rakennuksen tilavuus.
Rakennuksen elinkaaren vaiheet suunnittelusta rakennusosien uudelleenkäyttöön asti.
01 - tarveselvitys
02 - hankesuunnitelma
03 - ehdotussuunnitelma
04 - yleissuunnitelma
05 - toteutussuunnitelma
06 - rakentaminen
07 - hallinnan luovutus
08 - takuuaika
09 - käyttö
10 - purkaminen

Rakennuskohde.elinkaarenvaihe
Rakennuskohde.korkeus

Enum
Decimal

Rakennuskohde.kokonaispinta-ala

Decimal

Rakennuskohde.rakentamistapa
Rakennuskohde.paarakennusaine

Enum
Enum

*
* Absoluuttinen korkeus rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimmasta kohdasta.
Rakennuksen pinta-ala, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen
ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on
* alle 160 cm.
selvitettävä onko tarvetta, sisältyy KuntaGML:ään merkityksessä 'paikalla rakennettu tai
* elementtirakenteinen'
* Rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali.
Rakennuksen julkisivun pääasiallinen rakennusaine.
01 - betoni
02 - tiili
03 - metallilevy
04 - kivi
05 - puu
06 - lasi
07 - muu

Rakennuskohde.julkisivumateriaali

Enum

*
Rakennuksen paloluokka.
01 - P1
02 - P2
03 - P3

Rakennuskohde.paloluokka
Rakennuskohde.onluvanvarainen

Enum
Boolean

*
*
mitä kautta tieto rakennuskohteesta on saatu, esim rakennuslupa, oma ilmoitus
01 - Rakennuslupa
02 - Omistajan ilmoitus
03 - Rakennusvalvonnan ilmoitus
04 - Kunnan ilmoitus

Rakennuskohde.tiedonlahde
Rakennuskohde.rakentamispaikka
Rakennuskohde.sijaintiID
Rakennuskohde.versioid

Enum
Viite (Rakentamispaikka)
URI
URI

*
*
* sijainnin yksilöivä tunniste
* viittaus versiointitietoihin
Rakennuksen sisäilmaston lämpöolosuhteiden hallintatapa.
01 - Vesikeskuslämmitys
02 - Ilmakeskuslämmitys
03 - Suora sähkölämmitys
04 - Uunilämmitys
05 - Ei kiinteää lämmityslaitetta

lammitystapa

Enum

*

rakennelmankayttotarkoitus

Enum

Rakennelman käyttötarkoitus
* Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
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Erillinen, kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu, omalla sisäänkäynnillä varustettu kokonaisuus
tai sen osa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista
rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa.
Rakennus
Avain

Tyyppi

rakennuksenosatunnus

String

rakennusluokka
valmistumispaiva
kayttoonottopaiva

Enum
Day
Date

rakennuksenkaytossaolo

Boolean

Kun rakennuksessa ei ole seiniä tai kattoa, sitä yleensä kutsutaan rakennelmaksi.
P Kuvaus
Rakennuksen osalle määritetty rakennuksen osan tunnus. Tunnus on tyhjä, jos rakennus koostuu vain
yhdestä osasta. Kullakin rakennuksen osalla on erillinen rakennuksen osatunnus. Pysyvä rakennustunnus
* on jokaisella samaan rakennukseen liittyvällä osalla sama.
Tilastokeskuksen rakennusluokituksen 2018 mukainen rakennuksen käyttötarkoitus
* Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Rakennuksen lopullisen loppukatselmuksen hyväksymisen päivä
* Rakennuksen ensimmäisen käyttöönottokatselmuksen hyväksymisen päivä
Rakennuksen käytön tilanne. Rakennuksen käytössäolotieto päätellään mm. asumistietojen perusteella
* VTJ:ssä.
Rakennuksen tärkein lämmitystapa.
01 - Vesikeskuslämmitys
02 - Ilmakeskuslämmitys
03 - Suora sähkölämmitys
04 - Uunilämmitys
05 - Ei kiinteää lämmityslaitetta

lammitystapa

Enum

*
Rakennuksen ilmanvaihtotapa.
01 - painovoimainen ilmanvaihto
02 - koneellinen poistoilmanvaihto
03 - koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

ilmanvaihto

Enum

rakennusoikeudellinenkerrosala

Integer

huoneistoala

Integer

Kerrosalasta huomioidaan ulkoseinien sisällä oleva pinta-ala ja ulkoseinistä vain se osa, joka on
* paksuudeltaan enintään 250 mm.
Ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien kantavien
seinien ja muiden rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat. Pinta-alaan
* lasketaan mukaan vain se osa, jossa huonekorkeus ylittää 160 cm.

Integer
Enum

Kellarikerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. Kellarikerroksen pinta-ala on kellarikerrosta ympäröivien seinien
ulkopintojen rajoittama ala. Mukaan ei lasketa 160 cm:ä matalampia tiloja. Kellarikerroksiksi luetaan kaikki
* kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan alapuolella olevat kerrokset.
* Rakennuksen tärkein jäähdytystapa.

kellariala
paaasiallinenjaahdytystapa

*

Rakennuksen tärkein polttoaine tai lämmönlähde toimenpiteen jälkeen. Kirjataan, jos tieto muuttuu
01 - kauko- tai aluelämpö
02 - kevyt polttoöljy
03 - raskas polttoöljy
04 - sähkö
05 - kaasu
06 - kivihiili, koksi, yms.
07 - puu
08 - turve
09 - maalämpö tms.
10 - muu
paaasiallinenlammitysaine
kantavienrakenteidenrakennusaine

Enum
Enum

vaestonsuojanhenkilomaara
energiatodistuksentunnus

Integer
URI

*
* Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine toimenpiteen jälkeen. Kirjataan, jos tieto muuttuu
Tila, joka on tarkoitettu antamaan ihmisille suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä
* ja myrkyllisiltä aineilta.
* viittaus varsinaiseen energiatodistukseen
Rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin mukainen energialuokka.
A-A
B-B
C-C

energialuokka
energiatehokkuusluku
tilapainenrakennus
tilapainenrakennusasti
Rakennuskohde.rakennuskohteenID

Enum
String
Boolean
Date
String

*
*
*
*
*

kWh/brm2/vuosi
Onko rakennus tilapäinen
Mihin asti tilapäinen rakennus on voimassa
rakentamiskohteen yksilöivä tunniste, annetaan kaikille rakennuskohteille
Tieto siitä, onko rakennuskohde rakennus vai rakennelma
01 - rakennus
02 - rakennelma

Rakennuskohde.rakennuskohteentyyppi
Rakennuskohde.pysyvarakennustunnus

Enum
String

*

Rakennuskohde.rakennustunnus

String

*

Rakennuskohde.kMTKID
Rakennuskohde.rakennuskohteensuunnitelmatietomalli
Rakennuskohde.rakennuskohteentoteumatietomalli
Rakennuskohde.valmistumisvuosi

String
URI
URI
String

*
*
*

Rakennuksen pysyvä tunnus.
vanha 'ratu'\n\nrakennuksen yksilöivä tunnus, joka muodostuu sijaintikiinteistön voimassaolevasta
kiinteistötunnuksesta ja sen tarkistemerkistä sekä rakennuksen järjestysnumerosta kiinteistöllä
KMTK:n pysyvä tunniste. Annetaan aina uusille kohteille. Käytetään elinkaaren hallintaan. Pakollinen tieto.
Tiedon toimittaa MML/KMTK.
Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Rakennuksen lopputarkastuksen ja käyttöönoton ajankohta vuoden tarkkuudella.
Tieto siitä, missä rakennus sijaitsee suhteessa maan pintaan.
01 - maan pinnan alla
02 - maan pinnalla
03 - maan pinnan yllä

Rakennuskohde.suhdemaanpintaan

Enum
Tieto kohteen kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä.
1 - Kansainvälinen merkittävyys
2 - Valtakunnallinen merkittävyys
3 - Maakunnallinen merkittävyys
4 - Paikallinen merkittävyys
5 - Vähäisiä arvoja

Rakennuskohde.kulttuurihistoriallinenmerkittavyys
Rakennuskohde.kerrosala
Rakennuskohde.tilavuus

Enum
Integer
Integer

*
Rakennuksen kerrosala.
Rakennuksen tilavuus.
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Rakennuksen elinkaaren vaiheet suunnittelusta rakennusosien uudelleenkäyttöön asti.
01 - tarveselvitys
02 - hankesuunnitelma
03 - ehdotussuunnitelma
04 - yleissuunnitelma
05 - toteutussuunnitelma
06 - rakentaminen
07 - hallinnan luovutus
08 - takuuaika
09 - käyttö
10 - purkaminen
Rakennuskohde.elinkaarenvaihe
Rakennuskohde.korkeus

Enum
Decimal

Rakennuskohde.kokonaispinta-ala

Decimal

Rakennuskohde.rakentamistapa
Rakennuskohde.paarakennusaine

Enum
Enum

*
* Absoluuttinen korkeus rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimmasta kohdasta.
Rakennuksen pinta-ala, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen
ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on
* alle 160 cm.
selvitettävä onko tarvetta, sisältyy KuntaGML:ään merkityksessä 'paikalla rakennettu tai
* elementtirakenteinen'
* Rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali.
Rakennuksen julkisivun pääasiallinen rakennusaine.
01 - betoni
02 - tiili
03 - metallilevy
04 - kivi
05 - puu
06 - lasi
07 - muu

Rakennuskohde.julkisivumateriaali

Enum

*
Rakennuksen paloluokka.
01 - P1
02 - P2
03 - P3

Rakennuskohde.paloluokka
Rakennuskohde.onluvanvarainen

Enum
Boolean

*
*
mitä kautta tieto rakennuskohteesta on saatu, esim rakennuslupa, oma ilmoitus
01 - Rakennuslupa
02 - Omistajan ilmoitus
03 - Rakennusvalvonnan ilmoitus
04 - Kunnan ilmoitus

Rakennuskohde.tiedonlahde
Rakennuskohde.rakentamispaikka
Rakennuskohde.sijaintiID
Rakennuskohde.versioid
tila
huoneisto
varuste
rakennus

Enum
Viite (Rakentamispaikka)
URI
URI
Viite (Tila[])
Viite (Huoneisto[])
Viite (Varuste[])
Viite (Rakennus[])

*
*
* sijainnin yksilöivä tunniste
* viittaus versiointitietoihin
* Rakennuksen tilat
mikäli kyseessä on asuinrakennus, rakennuksessa olevat huoneistot. Nykytilassa tämä linkitys tarvitaan
Rakennuksen varusteet. Nykytilassa tämä linkitys tarvitaan

13

Rakennusjärjestys
Avain

Tyyppi

Alueidenkäyttöpäätös.nimi
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyyppi
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika

String
Enum
String
String
String
DateTime

P Kuvaus
Maankäyttöpäätöksen nimi.
Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
01 - Tietomallin mukaan laadittu
02 - Kokonaan digitoitu
03 - Osittain digitoitu
04 - Kaavan rajaus digitoitu

Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkupera

URI
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa
02 - Sijoittamislupa
03 - Toteuttamislupa

Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa

Enum

*

Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

String
URI
String
Date

*
*
*
*

Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai
suosituksia
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
päätöksen yksilöivä tunnus
Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
Maankäyttöpäätös.versioid
osallistumis-jaarviointisuunnitelma

String
URI
*
Viite (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
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Rakennuskohde
Avain
rakennuskohteenID

Tyyppi
String

rakennuskohteentyyppi
pysyvarakennustunnus

Enum
String

rakennustunnus

String

kMTKID
rakennuskohteensuunnitelmatietomalli
rakennuskohteentoteumatietomalli
valmistumisvuosi

String
URI
URI
String

Suunniteltujen tai toteutettujen rakentamis- tai purkamistoimenpiteiden kohde. Rakentamiskohde voi
olla rakennus, rakennelma, huoneisto tai erityistä toimintaa varten rakennettava alue (esim.
pysäköintialue)
P Kuvaus
* rakentamiskohteen yksilöivä tunniste, annetaan kaikille rakennuskohteille
Tieto siitä, onko rakennuskohde rakennus vai rakennelma
01 - rakennus
02 - rakennelma
*
Rakennuksen pysyvä tunnus.
vanha 'ratu'\n\nrakennuksen yksilöivä tunnus, joka muodostuu sijaintikiinteistön voimassaolevasta
* kiinteistötunnuksesta ja sen tarkistemerkistä sekä rakennuksen järjestysnumerosta kiinteistöllä
KMTK:n pysyvä tunniste. Annetaan aina uusille kohteille. Käytetään elinkaaren hallintaan. Pakollinen tieto.
* Tiedon toimittaa MML/KMTK.
* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Rakennuksen lopputarkastuksen ja käyttöönoton ajankohta vuoden tarkkuudella.
Tieto siitä, missä rakennus sijaitsee suhteessa maan pintaan.
01 - maan pinnan alla
02 - maan pinnalla
03 - maan pinnan yllä

suhdemaanpintaan

Enum
Tieto kohteen kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä.
1 - Kansainvälinen merkittävyys
2 - Valtakunnallinen merkittävyys
3 - Maakunnallinen merkittävyys
4 - Paikallinen merkittävyys
5 - Vähäisiä arvoja

kulttuurihistoriallinenmerkittavyys
kerrosala
tilavuus

Enum
Integer
Integer

*
Rakennuksen kerrosala.
Rakennuksen tilavuus.
Rakennuksen elinkaaren vaiheet suunnittelusta rakennusosien uudelleenkäyttöön asti.
01 - tarveselvitys
02 - hankesuunnitelma
03 - ehdotussuunnitelma
04 - yleissuunnitelma
05 - toteutussuunnitelma
06 - rakentaminen
07 - hallinnan luovutus
08 - takuuaika
09 - käyttö
10 - purkaminen

elinkaarenvaihe
korkeus

Enum
Decimal

kokonaispinta-ala

Decimal

rakentamistapa
paarakennusaine

Enum
Enum

*
* Absoluuttinen korkeus rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimmasta kohdasta.
Rakennuksen pinta-ala, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen
ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on
* alle 160 cm.
selvitettävä onko tarvetta, sisältyy KuntaGML:ään merkityksessä 'paikalla rakennettu tai
* elementtirakenteinen'
* Rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali.
Rakennuksen julkisivun pääasiallinen rakennusaine.
01 - betoni
02 - tiili
03 - metallilevy
04 - kivi
05 - puu
06 - lasi
07 - muu

julkisivumateriaali

Enum

*
Rakennuksen paloluokka.
01 - P1
02 - P2
03 - P3

paloluokka
onluvanvarainen

Enum
Boolean

*
*
mitä kautta tieto rakennuskohteesta on saatu, esim rakennuslupa, oma ilmoitus
01 - Rakennuslupa
02 - Omistajan ilmoitus
03 - Rakennusvalvonnan ilmoitus
04 - Kunnan ilmoitus

tiedonlahde
rakentamispaikka
rakennuksenomistaja
sijaintiID
versioid

Enum
Viite (Rakentamispaikka)
Viite (Rakennuksen omistaja)
URI
URI

*
*
*
* sijainnin yksilöivä tunniste
* viittaus versiointitietoihin
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Rakennuskohteen omistaja
Avain
osallinen

Tyyppi
Viite (Osallinen)

Rakennuskohteen omistajatieto
P Kuvaus
* toimintaan osallistuva, osallistettava tai muuten toiminnan kohteena oleva taho
Rakennuksen omistajalaji
01 - yksityinen maatalousyrittäjä
02 - muu yksityinen henkilö tai perikunta
03 - asunto oy tai asunto-osuuskunta
04 - kiinteistö oy
05 - yksityinen yritys
06 - valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
07 - kunnan liikelaitos
08 - valtion liikelaitos
09 - pankki- tai vakuutuslaitos
10 - kunta tai kuntainliitto
11 - valtio
12 - sosiaaliturvarahasto
13 - uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys
14 - muu

omistajalaji
omistuksenlaji

Enum
Enum

*
* Rakennuksen omistuksen laji

Rakennussuunnitelma
Avain
rakennuskohteenID
asiakirjanID

Tyyppi
String
URI

rakentamista koskeva suunnitelma, joka on perustana rakennettavan kohteen erityissuunnittelulle ja
muulle suunnittelulle
P Kuvaus
* linkitys liittyvään rakennuskohteeseen
* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään

Rakennusvalvonta-asia
Avain
Maankäyttöasia.asiantunnus
Maankäyttöasia.maankayttoasia
Maankäyttöasia.nimi
Maankäyttöasia.kuvaus
Maankäyttöasia.aluerajaus

Tyyppi
String
Viite (Maankäyttöasia[])
Object
Object
String

Maankäyttöasia.vireilletulopaivamaara
Maankäyttöasia.kuntanumero
Maankäyttöasia.viranomainen
Maankäyttöasia.diaarinumero
Maankäyttöasia.asiantila
Maankäyttöasia.maankayttoasiakirja
Maankäyttöasia.maankayttohakemus
Maankäyttöasia.versioid
rakentamispaikkaID

Date
Integer
String
String
Enum
Viite (Maankäyttöasiakirja[])
Viite (Maankäyttöhakemus)
URI
URI

Rakentamislupa-asia
P Kuvaus
* Asian yksilöivä tunnus
toinen asia, joka liittyy tähän asiaan. Voi sisältää rooolitiedon liittymisen tavasta.
maankäyttöasian nimi
kohteen sisällöstä kertova tieto
Maankäyttöasian maantieteellinen aluerajaus
Päivämäärä, jona asia on tullut vireille. Jos hakemus on jätetty virka-ajan ulkopuolella, vireilletulopäivämäärä
* voi poiketa hakemuksen saapumispäivämäärästä.
* Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kunnalle antama kolminumeroinen tunnus
* Toimivaltainen viranomainen
* kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai välitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
* asian käsittelyprosessin tila

*
* rakentamispaikan yksilöivä tunniste
luokittelu, minkä tyyppinen rakennusvalvonta-asia on
01 - Rakentamisasia
02 - Purkamisasia
03 - Poikkeamisasia
04 - Maisematyöasia

rakennusvalvonta-asiantyyppi
erityissuunnitelma

Enum
Viite (Erityissuunnitelma[])

Rakentamishanke
Avain
rakentamishankkeenkuvaus

Tyyppi
String

aloittamispaivamaara
rakentamispaikka
paattymispaivamaara
toimija
toimija
toimija
toimenpiteentila
paatoksenID

Date
Viite (Rakentamispaikka)
Date
Viite (Toimija)
Viite (Toimija)
Viite (Toimija)
Viite (Toimenpiteen tila)
URI

Rakentamislupahakemus
Avain
Maankäyttöhakemus.saapumispaivamaara
Maankäyttöhakemus.hakemuksensisalto
Maankäyttöhakemus.toimija
Maankäyttöhakemus.asiakirjanID
Maankäyttöhakemus.versioid
sijoittamis-toteuttamislupa

Tyyppi
String
String
Viite (Toimija)
URI
URI
Enum

*

Rakentamislupahakemukseen liittyvän rakentamishankkeen kuvaustiedot
P Kuvaus
* Rakentamishankkeen sanallinen kuvaus
Hankkeen aloittamispäivämäärä, päivämäärä, jolloin asiaan liittyvien rakentamistoimenpiteiden on katsottu
* alkaneeksi/arvioitu alkavaksi.
*
*
*
*
*
*

Päivämäärä, jolloin hankkeen katsotaan päättyneen, yleensä lopullisen loppukatselmuksen päivämäärä.
Rakentamishankkeeseen ryhtyvä

P
*
*
*
*
*
*

Kuvaus
Päivämäärä, jolloin hakemus on saapunut sähköiseen asiointipalveluun tai kirjaamoon.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Liittyvän Rakentamistoimenpiteen hankkeenaikainen edistymis- ja valmistumistieto
päätöksen yksilöivä tieto

asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
Hakemuksen tyyppi kuvaa, mistä asiassa on kysymys, onko kyseessä rakentamislupa-, purkamislupa-,
maisematyöasia jne. Arvot koodistosta Hakemuksen tyyppi.
01 - Rakentamislupahakemus
02 - Poikkeamislupahakemus
03 - Maisemalupahakemus
04 - Purkamislupahakemus

hakemuksentyyppi

Enum

*
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Rakentamispaikka
Avain
rakentamispaikkaID

Tyyppi
String

Kiinteistö tai muu määritelty alue, joka rakentamisluvan yhteydessä osoitetaan rakennuksen
sijaintipaikaksi.
P Kuvaus
* rakentamispaikan yksilöivä tunniste
Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava. Sallitut arvot tulevat
Kaavatyyppikoodistosta.
1 - Maakuntakaava
11 - Kokonaismaakuntakaava
12 - Vaihemaakuntakaava
2 - Yleiskaava
21 - Yleiskaava
22 - Vaiheyleiskaava
23 - Osayleiskaava
24 - Kuntien yhteinen yleiskaava
3 - Asemakaava
31 - Asemakaava
32 - Vaiheasemakaava
33 - Ranta-asemakaava
25 - Oikeusvaikutukseton yleiskaava
34 - Vaiheranta-asemakaava
35 - Maanalaisten tilojen asemakaava
26 - Maanalainen yleiskaava

kaavalaji
sijainti
osoite

Enum
Viite (Sijainti)
Viite (Osoite[])

Rakentamistoimenpide
Avain

Tyyppi

*
*
sijaintipaikan osoittavien tietojen kokonaisuus

Hankkeen rakentamistoimenpiteet
P Kuvaus
Rakentamistoimenpiteen laji, arvot koodistosta Toimenpiteen laji.
01 - Uusi rakennus tai rakennelma
02 - Laajentaminen
03 - Uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö
04 - Muu muutostyö
05 - Purkaminen
06 - Kaupunkikuvatoimenpide
08 - Rakennuksen osittainen purkaminen

toimenpiteenlaji
toimenpiteenkuvaus
raukeamispaivamaara
jatkoajanpaivamaara
perusparannus

Enum
String
String
Date
Boolean

*
*
*
*
*

Toimenpiteen tarkentava kuvaus
Päivämäärä, jolloin lupapäätöksen katsotaan rauenneen kyseisen rakentamistoimenpiteen osalta.
Hankkeen loppuunsaattamiselle myönnetyn jatkoajan päivämäärä.
Kyseessä on rakennuksen perusparannustoimenpide.
Rakennuksen purkamisen syy (ainoastaan purkamistoimenpiteelle).
01 - rakennuksen poisto
02 - puretaan tuhoutunut rakennus
03 - puretaan uudisrakentamisen vuoksi
04 - puretaan muusta syystä

purkamisensyy
muutosala
korjausaste
rakentamispaikka
lupapaatos

Enum
Integer
Integer
Viite (Rakentamispaikka)
Viite (Lupapäätös)

*
* Muutostyön pinta-alatieto
* Korjausaste (%)
*
*

Sijainti
Avain
sijaintiID
pistemainensijainti
viivamainensijainti
aluemainensijainti
kolmiulotteinensijainti

Tyyppi
String
String
String
String
String

P
*
*
*
*
*

Sijainti koordinaatistossa
Kuvaus
sijainnin yksilöivä tunniste
Koordinaattipiste
Kohteen viivamainen sijainti
Kohteen aluemainen sijainti
Rakennuksen tai muun rakentamisen kohteen kolmiulotteinen sijaintitieto
Tapa, jolla sijainti on luotu tai määritetty.
01 - digitointi
02 - maastomittaus
03 - skannattu
04 - kuvamittaus
05 - laserkeilattu
06 - kiinteistötoimitus
07 - muu
08 - tuntematon

sijainninluontitapa

Enum

*
Sijaintiepävarmuustasot
01 - 1 m
02 - 2 m
03 - 5 m
04 - 10 m
05 - 20 m
06 - 50 m
07 - 100 m
08 - 100 m
09 - 100 m
A - Maanmittauslaitoksen rakennukselle täsmäyttämä koordinaatti
B - Maanmittauslaitoksen kiinteistölle täsmäyttämä koordinaatti

sijaintiepavarmuus
koordinaatisto

Enum
String

*
* Sijainnin määrittämiseen käytetty koordinaatisto
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Sisäänkäynti
Avain
sisaankaynninosoitetunnus

Tyyppi
String

P Kuvaus
Merkkiyhdistelmä, joka yksilöi sisäänkäynnin ja on kirjattu rakennusta koskeviin virallisiin asiakirjoihin.
Tiedon lähteeseen perustuva kirjaus, joka voidaan ottaa huomioon tiedon laatua tai luotettavuutta
arvioitaessa.
01 - valtuutetun käyttäjän tallentama
02 - kansalaisen talentama
03 - automaattisesti luotu

status

String

*

geometria

String

Koordinaattipiste, joka osoittaa sisäänkäynnin sijainnin. Pistegeometria esitetään standardin SFS-EN ISO
* 19107 Spatial schema mukaisena kohdeluokkana (GM_Point) ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.
Sisäänkäynnin käyttötarkoitusta tai -tapaa kuvaava tieto.
01 - Pääsisäänkäynti porrashuoneeseen
02 - Muu sisäänkäynti porrashuoneeseen
03 - Sisäänkäynti huoneistoon
04 - Pääsisäänkäynti yleisölle tai asiakkaille
05 - Muu sisäänkäynti yleisölle tai asiakkaille
06 - Tavaran toimitus tai nouto
07 - Sisäänkäynti ajoneuvoille
08 - Muu sisäänkäynti

sisaankaynnintyyppi
onesteeton

Enum
Boolean

*
*

Tila
Avain
pysyvaTilatunnus
tilanTilavuus
tilanNimi
tilanPohjapintaAla
tilatyyppi

Tyyppi
String
Decimal
String
Decimal
Enum

P
*
*
*
*
*

Rakennuksen tilat
Kuvaus
tilan vaipan sisäpintojen rajaama tilavuus
tilan ihmisluettava nimi, esimerkiksi. 'Luokka 2A', 'pukuhuone'
jonkin tilan pohjaksi laskettavan osuuden pinta-ala
tilan luokittelu jonkin taksonomian (esim TAKU tai TALO2000 tilanimikkeistön) mukaan
Huoneen tai muun tilan käyttötarkoituksen laji
01 - asuinhuone
02 - keittiö
04 - pesuhuone
03 - wc
05 - sauna
06 - kulkutila
07 - tekninen tila
08 - varasto
09 - opetustila

tilalaji
kayttotarkoitus
onasuinhuone
huoneala
varuste
kokoontumistilanhenkilomaara
tilaryhma
versioid

Enum
String
Boolean
Decimal
Viite (Varuste[])
Integer
String
URI

Toimenpiteen tila
Avain
rakentamistoimenpide
rakentamistoidenaloituspaivamaara

Kuvaa Rakentamistoimepiteen edistymisen ja valmistumisen tilaa
Tyyppi
P Kuvaus
Viite (Rakentamistoimenpide) *
Päivämäärä, jolloin rakentamistoimenpiteeseen liittyvät rakennustyöt katsotaan aloitetuiksi.
String
Päivämäärä, jolloin rakentamistoimenpide katsotaan kokonaan valmistuneeksi, esim. lopullisen
loppukatselmuksen päivämäärä.
Date

valmistumispaivamaara

* sisätilan käyttötarkoitus
* täyttääkö tila asuinhuoneen kriteerit
* ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivien seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke
* Kokoontumistilaan hyväksyttävä enimmäishenkilömäärä.
tilaryhmä johon tila liittyy
*

kayttoonottopaivamaara
hyvaksyttykayttoonkokonaan

Date
Boolean

Rakentamistoimenpiteen osittaisen valmistumisen, toimenpiteen alaisen rakentamiskohteen
käyttöönottamisen päivämäärä. Uudisrakentamisen osalta tämä vastaa rakennuksen
käyttöönottopäivämäärää, muutos- ja laajennustoimenpiteiden osalta ajankohtaa, jolloin laajennus- tai
muutosalan osittaisesti tai kokonaan on hyväksytty käyttöönotettavaksi.
* Rakentamiskohde on hyväksytty käyttöönotettavaksi kokonaisuudessaan.

Toimija
Avain
tunnus

Tyyppi
String

Keskinäisessä toiminnassa mukana oleva aktiivinen osallinen, joka voidaan yksilöidä.
P Kuvaus
ei määritellä
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Maa-alueen jako aluemaisiksi kaavakohteiksi, joista on muodostettu tai joista on tarkoitus muodostaa
tontteja soveltuvalla kiinteistönmuodostustoimituksella.
Tonttijakosuunnitelma
Avain
Tyyppi
P Kuvaus
Alueidenkäyttösuunnitelma.julkistamisaika
String
*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmantila Enum
*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmankohde
String
* Maankäyttösuunnitelmaan sisältyvä paikkatietokohde
Alueidenkäyttösuunnitelma.versioid
URI
*
Alueidenkäyttösuunnitelma.alueidenkayttosuunnitelmanlaatija
Viite (Alueidenkäyttösuunnitelman laatija[])
kertoo millainen tonttijakosuunnitelma on laadittu
01 - Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijakosuunnitelma
02 - Erillinen tonttijakosuunnitelma
laji
Enum
*
tonttijakosuunnitelmanTunnus
URI
* yksilöivä ID
yleisimmät arvot vireillä oleva, hyväksytty tai voimassa
01 - Vireillä
02 - Luonnos
03 - Ehdotus
04 - Hyväksytty
05 - Voimassa
06 - Kumottu osittain
07 - Kumottu kokonaan
08 - Kumoutunut osittain
09 - Kumoutunut kokonaan
elinkaarentila
pysyvakaavatunnus
esitonttikohde
versiointitiedot

URI
URI
Viite (Esitonttikohde[])
URI

Alueidenkäyttöpäätös.nimi
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyyppi
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika

String
Enum
String
String
String
DateTime

*
*
* tonttijakosuunnitelmassa osoitettu aluemainen tai pistemäinen kohde kiinteistöjaotuksen uudistamiseksi
*
Maankäyttöpäätöksen nimi.
Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
01 - Tietomallin mukaan laadittu
02 - Kokonaan digitoitu
03 - Osittain digitoitu
04 - Kaavan rajaus digitoitu

Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkupera

URI
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa
02 - Sijoittamislupa
03 - Toteuttamislupa

Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa

Enum

*

Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

String
URI
String
Date

*
*
*
*

Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai
suosituksia
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
päätöksen yksilöivä tunnus
Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
rajapiste

String
Viite (Rajapiste[])

*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen

19

Tonttijakosuunnitelman kumoutumistieto
Avain
kumottavanTonttijakosuunnitelmanTunnus
kumottavanEsitonttikohteenTunnus

Tyyppi
URI
String

P Kuvaus
* tonttijakosuunnitelma, johon kumoutuminen kohdistuu
esitonttikohde, johon kumoutuminen kohdistuu

Varuste
Avain
varusteenID

Tyyppi
String

P Kuvaus
* Varusteen yksilöivä tieto
Ylätason luokittelu, minkä tyyppisestä varusteesta on kyse
01 - Rakennuskohteen varuste
02 - Rakennuksen varuste
03 - Tilan varuste
04 - Huoneiston varuste

varusteentyyppi

Enum

*

varuste
versioid

Enum
URI

rakennukseen, rakennelmaan tai huoneistoon kiinteästi asennettu järjestelmä tai laite. Rakennuksen
* varusteista olemassa koodisto, muista ei!
*

Versiointitiedot
Avain

Tyyppi

versioTunnus
nimiavaruus

String
URI

viittaustunnus

URI

identiteettitunnus
paikallinenTunnus
viimeisinmuutos
tallennusaika

String
String
DateTime
DateTime

versiointitiedot

Viite (Versiointitiedot)

versiointitiedot

Viite (Versiointitiedot)

Pysyvä ja kansallisesti yksilöivä tunnus, joka kytkeytyy kohteen identiteettiin. Tunnus säilyy sellaisissa
muutoksissa, joiden jälkeen kohteen identiteetin katsotaan olevan oleellisesti sama kuin ennen muutosta.
Kohteen pysyvä tunnus RYTJ:n ulkopuolella, esimerkiksi tiedon tuottajan tietojärjestelmässä
* Ajanhetki, jolloin objektiin on tehty viimeisin sisällöllinen muutos
Ajanhetki, jolloin tieto on tallennettu onnistuneesti RYTJ:ään
objekti, jonka tämä objektin (versio) on korvannut. Joko edellinen saman objektin versio tai
* poistunut/kumottu/vanhentunut kohde, jonka tämä objekti on korvannut
objekti, joka on tämän on korvannut tämän objektin (version). Joko seuraava saman kohteen versio tai uusi
* korvaava kohde

Yleinen alue
Avain
Kaavakohde.kohde-laji

Tyyppi
Enum

P Kuvaus
kohteen laji

Versiointitiedot kohteille, joille tallennetaan versiohistoria
P Kuvaus
Kohteen versiokohtainen pysyvä tunnus, joka on yksilöivä tietojärjestelmän sisällä. Muodostaa yhdessä
nimiavaruus-attribuutin kanssa kohteen version globaalisti yksilöivän tunnuksen (viittaustunnus). Tunnus
muuttuu jokaisen kohteesen sisältöön kohdistuvan muutoksen myötä.
* Tietomallin objektien pysyvien tunnusten yhteinen osa
Globaalisti yksilöivä, pysyvä tunnus tietomallin objektille. Muodostetaan liittämällä nimiavaruus ja paikallinen
tunnus yhteen.

miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava
01 - Sitova
02 - Ohjeellinen
Kaavakohde.sijainninSitovuus

Enum

Kaavakohde.voimassaoloaika
Kaavakohde.liittyvanLahtotietokohteenTunnus
Kaavakohde.maanalaisuus
Kaavakohde.ymparistomuutoksenlaji
Kaavakohde.kaavamaarays
Kaavakohde.kaavasuositus
Kaavakohde.sijaintiID
Kaavakohde.versioid

String
URI
Enum
Enum
Viite (Kaavamääräys[])
Viite (Kaavasuositus[])
URI
URI

aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten
voimassaoloa ole erikseen rajattu.
kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön

* sijainnin yksilöivä tunniste
*
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Yleisen alueen suunnitelma
Avain

Tyyppi

Alueidenkäyttöpäätös.nimi
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyyppi
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika

String
Enum
String
String
String
DateTime

P Kuvaus
Maankäyttöpäätöksen nimi.
Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta
01 - Tietomallin mukaan laadittu
02 - Kokonaan digitoitu
03 - Osittain digitoitu
04 - Kaavan rajaus digitoitu

Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkupera

URI
Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa
02 - Sijoittamislupa
03 - Toteuttamislupa

Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa

Enum

*

Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID
Maankäyttöpäätös.paatoksenID
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara

String
URI
String
Date

*
*
*
*

Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai
suosituksia
asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
päätöksen yksilöivä tunnus
Päätöksen päivämäärä
Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija
01 - Viranhaltija
02 - Monijäseninen päätöksentekoelin

Maankäyttöpäätös.paattaja

Enum

*
Lupapäätöksen tulos
01 - Myönnetty
02 - Evätty

Maankäyttöpäätös.paatoksentulos
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija
Maankäyttöpäätös.paatospykala
Maankäyttöpäätös.paatosteksti

Enum
URI
String
String

Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka

Date
Date

Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen

String

Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara Date

Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara

Date

Maankäyttöpäätös.paatoksentila
Maankäyttöpäätös.versioid

String
URI

*
* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä
* kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei
ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään
rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki
toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen
toimenpiteistä rauenneeksi.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli
* lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen.
Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen
* lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu,
Valituksen alainen
*

