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RYTJ: 1. vaiheen rajauksen linjausten yhteenveto 

 

1. RYTJ on valtakunnallinen keskitetty tietojärjestelmä RYTJ-tiedolle. 
 

2. RYTJ ei itse tuota RYTJ-tietoa. 
 

3. Toimijat ovat vastuussa RYTJ-tiedon sisällöllisestä oikeellisuudesta. 
 

4. Toimijat ovat vastuussa RYTJ-tiedon ajantasaisuudesta. 
 

5. RYTJ-tieto on avoimesti ja ilmaiseksi saatavilla RYTJ:stä. 
 

6. Kaikki RYTJ-tietojen tietomallit on johdettu yhteisestä rakennetun ympäristön sanastosta. Sanastosta 
poikkeavaa tietomallisisältöä ei tueta. 
 

7. Kaikki RYTJ-tietojen tietomallien luokat on johdettu yhteisistä rakennetun ympäristön 
tietokomponenteista. 
 

8. Tietyn aihepiirin RYTJ-tietoa aletaan tuottamaan RYTJ:ään, kun seuraavat ehdot täyttyvät:  
a. aihepiiriä kuvaava tietomalli on harmonisoitu suhteessa RYTJ:ään, 
b. tiedon tuottamisen prosessit on harmonisoitu suhteessa tietomalliin, 
c. tietomallin mukaisen tiedon tuotantoon tarvittava teknologia on käytössä, ja 
d. tiedon tuottaja on kykenevä hyödyntämään RYTJ:n rajapintaa suoraan tai lähettämään 

tietomallia noudattavan tiedoston manuaalisesti RYTJ:ään. 
 

9. Siirtymävaiheen sisällä RYTJ-tieto ja aiheeltaan vastaava ’vanha’ tieto ovat saatavissa yhden luukun 
periaatteella saman rajapinnan kautta. 
 

10. RYTJ kehitetään ja sitä ylläpidetään ketteriä ohjelmistokehitysprosesseja hyödyntäen. 
 

11. Alueidenkäytön suunnitelmatietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
1. asemakaava ja tonttijakosuunnitelma 

12. Alueidenkäytön suunnitelmatietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
2. yleiskaava 

13. Alueidenkäytön suunnitelmatietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
3. rajoitukset ja kiellot 

14. Alueidenkäytön suunnitelmatietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
4. maakuntakaava 

15. Alueidenkäytön suunnitelmatietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
5. rakennusjärjestys 

16. Alueidenkäytön suunnitelmatietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
6. kaupunkiseutusuunnitelma 
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17. Rakennustietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 

1. rakennusten ja rakennelmien ydintiedot 
18. Rakennustietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 

2. rakennuskohteen lupapäätökset 
19. Rakennustietovarannon sisältöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 

3. rakennuslupaan liittyvät suunnitelma-aineistot (ml. suunnitelma- ja toteumamallit) 
 

20. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
1. Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) 

21. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
2. Väestötietojärjestelmä (VTJ)” 

22. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
3. Osoitetietojärjestelmä (OTJ) 

23. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
4. Verohallinto (GenTax) 

24. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
5. Huoneistotietojärjestelmä (HTJ) 

25. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
6. Kansallinen maastotietokanta (KMTK) 

26. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
7. Kaavoituksen seuranta ja Liiteri (ml. nyk. yleiskaavapalvelu) 

27. RYTJ:n ulkoisten kytkentöjen priorisointi ensimmäisessä vaiheessa: 
8. Energiatodistusrekisteri 
 

 


