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ESIPUHE 
 

Rakennuskannan ominaisuuksia kuvaavaa tai rakennuksiin yhdistettävissä olevaa tietoa syntyy monissa 
yhteyksissä, mutta tietojen saaminen tehokkaaseen käyttöön on ollut vaikeaa toimivien tunnisteiden 
puuttumisen vuoksi. Tietojen saaminen yhteiskäyttöön mahdollistaa muun muassa rakennetun ympäris-
tön tilan entistä kattavamman ja reaaliaikaisemman seurannan. 

Yhteinen muuttumaton tunniste helpottaa merkittävästi erilaisten aineistojen yhdistelyä. Käyttömahdol-
lisuuksien laajenemisen myötä aineistot saadaan tehokkaammin käyttöön, eikä samaa tietoa tarvitse 
ylläpitää useassa paikassa. Ylläpitotarpeen väheneminen tuo kustannussäästöjä, kansalaisille ja yrityk-
sille tarjottavat sähköiset palvelut lisääntyvät ja ne voidaan jatkossa hoitaa laadukkaammin, tehok-
kaammin ja taloudellisemmin. 

Avattaessa aineistoja laajempaan käyttöön tulee huolehtia, että esimerkiksi tietosuojaan ja aineiston 
omistajuuteen liittyvät kysymykset otetaan huomioon ja ratkaistaan. 

Julkisessa hallinnossa on parhaillaan käynnissä kokonaisarkkitehtuurien määrittely. Sen tavoitteena on 
tietojärjestelmien yhteentoimivuus, jonka edistämisessä tunnisteilla on suuri merkitys. Tällä kehittämis-
työllä tehostetaan tietohallintolain tavoitteiden mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa sekä parannetaan 
julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Nykyisessä kansallisessa toimintakentässä on tärkeää tunnistaa 
myös eri hallinnonaloja ylittäviä horisontaalisia kysymyksiä. Tietojärjestelmien yhteentoimivuus helpot-
taa toimijoiden välistä yhteistyötä ja voi avata uusia näkökulmia yhteistyön kehittämiseen. 

Tehty selvitys palvelee ympäristöministeriötä ja sen hallinnonalaa toiminnan tehokkuuden ja vaikutta-
vuuden kehittämisessä. Raportissa tarkastellaan monipuolisesti rakennuksista saatavan tiedon syntymis-
tä eri yhteyksissä ja tiedon tehokkaampaa käyttöön ottoa sekä esitetään suosituksia edistämistoimiksi. 
Selvitys on toteutettu ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoimintaan (nyk. TEAS) osoitetulla 
määrärahalla. 

Raportin toivotaan hyödyttävän keskustelua tunnistejärjestelmän käyttöönoton eduista sekä toimijoiden 
välisten kytkentöjen löytämisessä ja vahvistamisessa, myös laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoi-
den keskuudessa. 

 

Juha-Pekka Maijala 

Ympäristöministeriö
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KÄSITTEET 
Kiinteistö on Kiinteistöliiketoiminnan sanaston (RAKLI 2012, 10) mukaan ”kiinteistörekisteriin mer-
kitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö siihen kuuluvine rakennuksineen, etuuksineen ja rasittei-
neen”. 

Kiinteistörekisteri on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä rekisteri, joka sisältää tietoja kaikista Suomen 
kiinteistöistä. 

Kiinteistötunnus on kiinteistöt yksilöivä tunniste Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterissä. 

Korjausrakentamista on Kiinteistöliiketoiminnan sanaston (RAKLI 2012, 37) mukaan ”rakentaminen, 
joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan”. Korjausrakentamista ovat esimerkiksi 
perusparantaminen, entistäminen ja muutosrakentaminen. 

Metatieto on tietoa tiedosta. Aineiston metatiedot voivat sisältää esimerkiksi tietoa aineiston sisällöstä, 
laadusta, käyttöoikeuksista ja päivityskäytännöistä. 

Paikkatieto on tietoa kohteista, joiden sijainti tunnetaan. Paikkatietoa voidaan tallentaa, analysoida ja 
visualisoida paikkatieto-ohjelmilla. 

Rakennus on maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) mukaan ”asumiseen, työntekoon, varastoin-
tiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne 
tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyy-
teen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä 
syistä”. 

Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR) on Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään sisälty-
vä rekisteri, joka sisältää tiedot rakennuksista ja asunnoista Suomessa. 

Rakennustunnus on rakennukset yksilöivä tunniste rakennus- ja huoneistorekisterissä. Pysyvällä ra-
kennustunnuksella tarkoitetaan vuonna 2014 käyttöön otettavaa rakennustunnusta, joka ei vaihdu nykyi-
sen tunnuksen tavoin esimerkiksi kuntaliitoksen yhteydessä. 

SADe-ohjelmassa eli sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa tuotetaan kansalais-
ten, yritysten ja viranomaisten käyttöön sähköisiä palvelukokonaisuuksia, joilla helpotetaan asiointia ja 
lisätään julkishallinnon tuottavuutta (Valtiovarainministeriö 2013a). 

Yhteentoimivuus on edellytys tietojen yhteiskäytölle. Yhteentoimivuutta edistävät muun muassa sijain-
titieto ja yhteiset tunnisteet sekä tietojärjestelmien yhteensovittaminen. 

Yhteiskäyttö tarkoittaa kahden tai useamman aineiston käyttöä toisiinsa yhdistettyinä. 

Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus annetaan yrityksille ja yhteisöille, kun ne merkitään Patentti- ja 
rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) (PRH 2010). Y-
tunnus on olemassa myös taloyhtiöillä. 
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LYHENTEET 
ARA  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

AVI  Aluehallintovirasto 

EED  Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi 

ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

MML  Maanmittauslaitos 

MMR  Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmäasetus 

OKM  Opetus- ja kulttuuriministeriö 

RAY  Raha-automaattiyhdistys 

RHR  Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteri 

SADe  Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma 

SPEK  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

SYKE  Suomen ympäristökeskus 

TEM  Työ- ja elinkeinoministeriö 

THL  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

TOPI-rekisteri  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri 

VAHTI  Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä 

Valvira  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

VRK  Väestörekisterikeskus 

VTJ  Väestötietojärjestelmä 

VTJ-PRT  Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus (alkaen 2014) 

YM  Ympäristöministeriö 
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Selvityksen tausta ja tavoitteet 

Tavoitteet ja menetelmät 
Rakennuskannan ominaisuustietojen hyödynnettävyys ja yhteiskäyttö -projektin tavoitteena oli 

käydä läpi keskeiset valtakunnalliset rakennus- ja kiinteistötietoa koskevat rekisterit ja muut tietolähteet 
sekä niiden tiedontuotanto- ja ylläpitoprosessit ja selvittää, mitä tunnisteita aineistoissa käytetään ja 
voisiko pysyvä rakennustunnus tai kiinteistötunnus toimia yhtenä tunnisteena. Selvityksen perusteella 
annetaan suositus aineistojen yhteiskäyttöisyyttä edistävien tunnisteiden käytöstä tiedonkeruussa ja tie-
tojärjestelmissä. 

Keskeiset aineistot tunnistettiin ympäristöhallinnon asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Ai-
neistojen ominaisuustietoja selvitettiin internetistä löytyvien aineistokuvausten avulla sekä ottamalla 
yhteyttä aineistojen ylläpidosta vastaaviin organisaatioihin. Aineistokuvausten perusteella arvioitiin 
nykyisten tunnuskäytäntöjen toimivuutta sekä kehittämismahdollisuuksia. 

Selvityksen tuloksena syntynyt arvio yhteisten tunnisteiden käytön mahdollisuuksista eri järjestel-
missä sekä suositus yhteisten tunnisteiden käyttöönotosta luovat edellytykset rakennuskannan tietojen 
reaaliaikaisemmalle ja tehokkaammalle käytölle sekä ajanmukaisemmalle seurannalle. Yhteinen tunnis-
te mahdollistaa rakennuksiin liittyvien tietojen yhdistelyn ja helpottaa rakennetun ympäristön ominai-
suuksia koskevien vaikutusten arviointien laadintaa ja toimialalla tehtävää ennakointia. 

Selvitys on tehty ensisijaisesti ympäristöhallinnon näkökulmasta, joten selvityksessä korostuvat 
ympäristöministeriön hallinnonalalla käytettävät aineistot. Ympäristöhallinnoksi luetaan tässä yhteydes-
sä ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet 
sekä aluehallintovirastojen (AVIt) ympäristölupavastuualueet. Aineistoja kuitenkin tuotetaan, ylläpide-
tään ja käytetään laajasti myös muilla hallinnonaloilla (kuva 1). 
 

 
 
Kuva 1. Esimerkkejä rakennustietoihin liittyvistä aihepiireistä eri hallinnonaloilla. 
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Tietojen yhteiskäytön tarve 
Rakennuskannan ominaisuustiedot ovat keskeisiä muun muassa rakennetun ympäristön tilan seurannas-
sa ja korjausrakentamisen kehittämisessä. Tuomas Kallio selvitti vuonna 2008 Suomen ympäristökes-
kuksessa rakennettua ympäristöä koskevia lakeihin tai sopimuksiin perustuvia seurantavelvoitteita (Kal-
lio 2008). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (10.9.1999/895) mukaan alueiden käytön ja rakennetun 
ympäristön tilan ja kehityksen seurannan järjestäminen on ympäristöministeriön vastuulla. Välittömästi 
korjausrakentamiseen liittyvä velvoitteita Kallio ei havainnut lainkaan, mutta korjausrakentaminen valit-
tiin yhdeksi seurannan kohteeksi ympäristöministeriön elinympäristöjen seurantaa koskevassa kehitys-
työssä 2000-luvun alussa. Rakennuskanta on keskeinen osa rakennettua ympäristöä. Rakennuksiin liit-
tyviä tietoja tarvitaan muihin tietoihin yhdistettynä esim. yhdyskunta- ja aluerakenteen tutkimuksessa, 
alueidenkäytön suunnittelussa, infrastruktuurisuunnittelussa, asumisen kehittämisessä ja kulttuuriympä-
ristön hoidossa. 

Rakennuskantaa koskevan tiedon tarvetta lisäävät mm. energiatehokkuuden ja ilmastotoimien vai-
kuttavuuden raportointivaatimukset direktiiveissä (mm. EED) ja komission asetuksissa (mm. MMR), 
mutta myös kansallisten lakien ja asetusten (mm. korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset ja 
laki rakennuksen energiatodistuksesta) toimeenpanon seurannan ja vaikutusten arvioinnin tarpeet. 

Olemassa olevien tietojen hyödyntämistä rajoittaa erityisesti se, että eri järjestelmiin tallennettua 
tietoa ei saada yhteiskäyttöön yhteisten tunnisteiden puuttumisen, muuntuvuuden tai epätarkoituksen-
mukaisen mittakaavan vuoksi. Järjestelmien nykyiset tietosisällöt mahdollistaisivat rakennetun ympäris-
tön ja sen ominaispiirteiden tilan seurannan valtakunnallisella ja alueellisella tasolla sekä rakennustyy-
peittäin, jos järjestelmät tunnistaisivat kohteet rakennustasolla ja paikkatietona. 

Mahdollisia tietoja yhdistäviä tunnisteita ovat rakennustunnus, kiinteistötunnus, osoitetiedot, Y-
tunnus ja koordinaattitieto. Näitä tunnisteita käytetään kansallisissa perustietovarannoissa (kuva 2), ku-
ten kiinteistötietojärjestelmässä, väestötietojärjestelmässä sekä yritys- ja yhteisö-tietojärjestelmässä. 
Rakennustunnus ja kiinteistötunnus muuttuvat pysyviksi vuonna 2014. 

 
Kuva 2. Yhteiskunnan perusrekistereiden väliset suhteet (alkuperäinen lähde VRK, muokattu). 

 
Kattavin valtakunnallinen rakennustietoa sisältävä rekisteri on Väestötietojärjestelmän rakennus- ja 

huoneistorekisteri (RHR), mutta rakennuskantaa koskevaa tietoa syntyy myös monissa muissa yhteyk-
sissä. 
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Yksityiskohtaista tietoa kiinteistöistä syntyy muun muassa kuntotutkimusten ja rakennusten kult-
tuurihistoriallisen inventoinnin sekä kiinteistönpidon yhteydessä. Dokumentoinnin tapa ja taso vaihtele-
vat eri selvitystyyppien välillä, mutta menetelmät tukisivat toisiaan, mikäli tiedot olisivat yhdistettävissä 
toisiinsa. Kulttuurihistoriallisia inventointitietoja tallennetaan maakunnallisesti, mutta muut tiedot jäävät 
pääsääntöisesti vain kiinteistön omaan käyttöön. Selvityksistä ei nykyisin ole yhteyttä valtakunnallisiin 
tietojärjestelmiin, vaan järjestelmien tiedot päivittyvät lupaprosessien kautta. 

Rakennuskantaa koskevan seurantatiedon kattavuuden ja soveltamisen parantaminen edellyttää ra-
kennetun ympäristön palaute-, tieto- ja seurantajärjestelmien kehittämistä sekä parempaa kytkemistä 
rakentamisen ohjausjärjestelmiin ja korjausrakentamisen prosesseihin. Näiden tavoitteiden saavuttamis-
ta edistetään luomalla edellytyksiä yhtenäisen inventointi- ja kuntotutkimustietokannan muodostamisek-
si ja sen käytön esteiden poistamiseksi. 

Tietojen hyödyntämisessä eletään tällä hetkellä teknistä vaihetta, jossa paikkatietojen ja substanssi-
tiedon yhdistäminen on mahdollista. Teknisestä vaiheesta ollaan siirtymässä hyödyntämisvaiheeseen, 
jossa tiedon tuottajien ja käyttäjien määrät lisääntyvät. Hyödyntämisvaiheeseen siirryttäessä on tärkeää 
tunnistaa ja ratkaista tietojen luotettavuuteen, käyttökelpoisuuteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät 
kysymykset. Hyödyntämisvaiheen jälkeen tulee analyysivaihe, jossa tietojen käyttö on sujuvaa ja tiedon 
tuotantoon liittyvät menettelytavat ja roolit ovat selvillä. 

Liittymät muihin hankkeisiin 
Rakennuksiin ja rakennettuun ympäristöön liittyvien tietojen saralla on käynnissä monia tutkimus- ja 
kehittämishankkeita (kuva 3). Esimerkiksi sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa 
(SADe-ohjelma) ympäristöministeriö kehittää Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuut-
ta, jossa sähköistetään rakentamisen lupapalveluita, asumisen palveluita sekä elinympäristön tietopalve-
luita. Elinympäristön tietopalveluihin kuuluvat Vahtipalvelu Tarkkailija, Kyselypalvelu Harava, Tieto-
palvelu Liiteri ja Energiatodistuspalvelu. (Ympäristöministeriö 2013.) 

 
Kuva 3. Rakennuskannan ominaisuustietojen hyödynnettävyys ja yhteiskäyttö -hankkeen liittymät muihin ajankoh-
taisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 
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Tarkkailijan avulla kansalainen, yritys tai viranomainen voi seurata ympäristönsä tapahtumia tai 

muutoksia, joista palvelu lähettää herätteen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tai älypuhelimeen. Kartta-
pohjaisen kyselypalvelu Haravan avulla viranomaiset voivat esimerkiksi kerätä kansalaisilta ja yrityksil-
tä tietoa alueen suunnittelua varten. Liiteri-palvelu mahdollistaa elinympäristöä koskevien tietojen arkis-
toinnin, tarkastelun, esittämisen ja analysoinnin. Energiatodistuspalveluun tallennetaan kaikki 
laadittavat energiatodistukset sekä tietoa todistuksia laativista tahoista ja rakennusten energiatehokkuu-
desta. 

Suurten tietojärjestelmähankkeiden ohella rakennustietoja hyödynnetään myös pienemmissä tutki-
musprojekteissa, kuten erityisryhmien asumisen tutkimuksessa. SYKE toteutti ARAn tilauksesta vuosi-
na 2011–2012 hankkeen, jossa selvitettiin erityisryhmien asuntojen sijaintia ja asumispalveluita Suo-
messa. Hankkeessa erityisryhmien asunnot yhdistettiin rakennustunnusten ja osoitteiden avulla RHR:n 
rakennuksiin ja vietiin rakennukset kartalle. ARA:n aineistojen lisäksi hankkeessa hyödynnettiin muun 
muassa THL:n, Valviran, kuntien ja palveluntarjoajien aineistoja. Projektin yhteydessä aineistoja ylläpi-
tävät tahot kokoontuivat keskustelemaan siitä, miten erityisryhmien asumiseen liittyvien aineistojen 
yhteiskäyttöä voitaisiin helpottaa. Yhteistyötä on jatkettu myös tämän selvityksen puitteissa. 

Lait ja asetukset ohjaavat tiedonhallintaa 
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehittämällä tehostetaan julkisen hallinnon 
tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (10.6.2011/634) tavoitteiden mukaisesti julkisen hallinnon toi-
mintaa sekä parannetaan julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Lain mukaan kunkin ministeriön on 
huolehdittava oman toimialansa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten laatimi-
sesta. Ministeriöiden on myös vastattava oman hallinnonalansa toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknolo-
gia-arkkitehtuurin (kokonaisarkkitehtuuri) suunnittelusta ja kuvaamisesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet hallinnonalojen välisenä 
yhteistyönä kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistoimintaa koskevan kokonaisarkkitehtuurin 
valmistelun. Kulttuuriympäristöä koskevaa tietoa tuottavat ja käyttävät monet julkisen hallinnon toimi-
jat. Tiedon hallintaan on kehitetty useita erilaisia järjestelmiä tai sovelluksia, jotka useimmiten palvele-
vat rajatusti organisaation oman toiminnan tarpeita ja käyttöä. Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on 
kuvata toiminnan nykyiset lähtökohdat, palvelut ja tietovarannot sekä arvioida prosessien, tiedon ja 
tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja kehittämistarpeita. 

EU:n Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) -direktiivi tuli voimaan vuonna 
2007. Sen ansiosta paikkatietoaineistojen saatavuuteen ja yhteentoimivuuteen on viime vuosina kiinni-
tetty aiempaa enemmän huomiota. Direktiivi määrittelee Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin, 
ja sen tavoitteena on tehostaa paikkatietojen käyttöä, lisätä viranomaisten yhteistyötä sekä monipuolis-
taa kansalaispalveluja. Suomessa Inspire-direktiivin toteuttamisesta säätävät laki (421/2009) ja asetus 
(725/2009) paikkatietoinfrastruktuurista. (Maanmittauslaitos 2013.) 

Valtiovarainministeriö asetti toukokuussa 2013 avoimen tiedon ohjelman, jonka tavoitteena on ava-
ta julkisia tietovarantoja entistä laajemmin kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuk-
sen sekä toisten viranomaisten käyttöön. Ohjelma perustuu hallinnon avoimuuden, tiedon jakamisen, 
yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön periaatteisiin. (Valtiovarainministeriö 2013b.) Nimenomaan yhteen-
toimivuuden ja yhteiskäytön edistämisessä tunnisteet ovat avainasemassa. 

Rakennustunnus ja kiinteistötunnus uudistuvat 
Rakennustunnus on vuoteen 2014 asti muodostunut sijaintikiinteistön kiinteistötunnuksesta ja sen tar-
kistemerkistä sekä rakennuksen numerosta kiinteistöllä. Kiinteistötunnus on muodostunut kunta-, sijain-
tialue-, ryhmä- ja yksikkönumerosta. Sijaintialue viittaa yleensä rekisterikylään tai kaupunginosaan ja 
ryhmä taloon tai kortteliin. Kuntien yhdistyessä lakkaavan kunnan kiinteistöille on annettu uusi kiinteis-
tötunnus, minkä seurauksena myös rakennustunnukset ovat muuttuneet. Muutosten vuoksi tunnuksia 
sisältävien aineistojen ylläpito on haastavaa. 
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Alla on esimerkki vuoteen 2014 asti käytössä olleesta rakennustunnuksesta, jonka alkuosa on tar-
kistusmerkkiin asti muodostunut kiinteistötunnuksesta. Rakennusnumero on yksilöinyt samalla kiinteis-
töllä sijaitsevat rakennukset. 

 
427 -403 -0002 -0017 -D -002 
kunta kylä/kaupunginosa talo/kortteli tila/tontti tarkastusmerkki rakennusnumero 
 

Tunnuksia ollaan kuitenkin parhaillaan uudistamassa. Väestörekisterikeskuksen (VRK) väestötieto-
järjestelmässä (VTJ) otetaan vuonna 2014 käyttöön pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT), jota aletaan 
käyttää ensisijaisena tunnisteena kuntien ja valtionhallinnon rekisterien välisessä tietojen vaihdossa. 
Yksilöllinen VTJ-PRT annetaan kaikille VTJ:ssä oleville rakennuksille sekä uusille rakennushankkeille, 
mutta ei esimerkiksi rakennelmille. Pysyvä rakennustunnus ei enää sisällä sijaintikiinteistön kiinteistö-
tunnusta, mutta kiinteistötunnus säilytetään rakennuksen ominaisuustietona. (Ylä-Kero 2012.) 
 
Esimerkki pysyvästä rakennustunnuksesta: 100 012 345 A 

 
Myös Maanmittauslaitoksessa uudistettiin kiinteistötunnusjärjestelmää alkuvuonna 2014. Uudistuk-

sessa kiinteistötunnukset muuttuivat pysyviksi ja hallinnollisista aluejaoista riippumattomiksi. Jatkossa 
kiinteistön sijaintikunta ei enää ilmene kiinteistötunnuksesta, vaan sijaintikuntatieto tallennetaan kiin-
teistön ominaisuustietona. Tunnusjärjestelmän uudistamisella varaudutaan kuntarakenneuudistuksen 
myötä lisääntyviin kuntaliitoksiin, jotka aiheuttaisivat nykymuotoisiin kiinteistötunnuksiin suuria muu-
toksia. (Häikiö 2013.) 

Kiinteistöjen rajoja ja kiinteistötunnuksia voi tarkastella kartalla muun muassa Maanmittaus-
laitoksen ylläpitämässä Karttapaikka-palvelussa (kansalaisen.karttapaikka.fi). Kohteita voi hakea esi-
merkiksi osoitteen perusteella. Samoja tietoja voi tarkastella myös MML:n ylläpitämässä Paikkatietoik-
kunassa (paikkatietoikkuna.fi), jossa pystyy tekemään hakuja kiinteistötunnuksen perusteella. Raken-
nustunnusten tarkistamiseen ei ole tällä hetkellä olemassa vastaavia maksuttomia palveluita koko 
Suomen alueelta, mutta pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton jälkeen myös rakennustunnukset 
tulevat saataville Paikkatietoikkunaan. 
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Aineistojen analyysi 

Tietolähdetyypit 
Projektissa käytiin läpi tietolähteitä, jotka on kuvattu liitteessä 1. Aineistojen osalta selvitettiin mahdol-
lisuuksien mukaan millaista tietoa aineisto sisältää, kuinka laajasta aineistosta on kysymys, mitä raken-
nus- tai kiinteistökohtaista tunnistetta aineistossa käytetään, miten aineisto tuotetaan ja kuka sen tuottaa, 
miten ja kuinka usein aineistoa ylläpidetään ja ovatko tiedot julkisia vai luottamuksellisia. Lopuksi arvi-
oitiin lyhyesti mitä aineiston laajempaan käyttöön saaminen edellyttäisi. 

Varsinaisissa rekistereissä tietueiden määrä on yleensä suuri (esim. RHR, Rakennusperintö-
rekisteri) ja ylläpito on säännöllistä. Rekisterien käyttötarkoitus ja sisältö kuvataan usein tietojärjestel-
mäselosteessa eli metatietokuvauksessa, joka voi aineiston luonteesta riippuen olla julkisesti saatavilla 
verkosta. Julkinen metatietokuvaus helpottaa aineiston käyttöönottoa ylläpitäjäorganisaation ulkopuolel-
la. Osa rekisterityyppisistä aineistoista on tallennettu paikkatietona (esim. maastotietokannan rakennuk-
set). 

Rakennuksille ja kiinteistöille tehdään monenlaisia arviointeja ja suunnitelmia, jotka raportoidaan 
kirjallisina. Raporttiin sisältyy usein sekä rakennukseen liittyviä taustatietoja että laajempia sanallisia 
kuvauksia. Raportteja ei yleensä kerätä kootusti mihinkään, vaan ne jäävät kiinteistön omistajien ja 
käyttäjien hallintaan. Rakennuksen tai kiinteistön tunnisteena käytetään yleensä pelkkää osoitetta. Esi-
merkkejä tällaisista tietolähteistä ovat kiinteistön kuntoarvio, rakennuksen esteettömyyskartoitus sekä 
kiinteistön energiakatselmus. 

Energiatodistus on edellisiin verrattavissa oleva tietolähde, joka sisältää tietoa erityisesti rakennuk-
sen energiankulutuksesta. Energiatodistuksia ei ole tähän mennessä kerätty kootusti, mutta SADe-
hankkeen yhteydessä toteutetaan Energiatodistuspalvelu, jossa kaikki todistukset olisivat jatkossa käy-
tettävissä. Energiatodistuksissa käytetään tunnisteena rakennustunnusta. 

Erilaisten avustusten ja tukien hakumenettelyissä tuotetaan paljon rakennuksiin ja kiinteistöihin liit-
tyvää kirjallista tietoa. Monissa tapauksissa hakemukset toimitetaan edelleen paperisina, eivätkä tiedot 
tallennu ainakaan kokonaisuudessaan sähköiseen muotoon avustuksen myöntäjälle. Hakemuslomak-
keissa käytetään vaihdellen erilaisia tunnisteita, kuten osoitetta, kiinteistötunnusta ja rakennustunnusta. 
Esimerkkejä avustuksista ovat ARA:n energia-, korjaus-, terveyshaitta- ja hissiavustukset sekä RAY:n 
avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille. 

Taloyhtiöille ja isännöintiyrityksille suunnattujen kyselyjen avulla saadaan tietoa muun muassa ra-
kennusten kunnosta ja korjausrakentamisesta. Kyselyiden vastaukset eivät kuitenkaan ole yleensä liitet-
tävissä tiettyyn rakennukseen, sillä tavoitteena on kerätä yleispiirteisempää tietoa. Vuosittain toteutetta-
via kyselyjä ovat esimerkiksi Isännöintiliiton putkiremonttibarometri ja Kiinteistöliiton 
korjausrakentamisbarometri. 

Taloyhtiöillä, kiinteistöjen omistajilla ja isännöintiyrityksillä on paljon tietoa rakennuksista ja kiin-
teistöistä, mutta tietoja ei koota yhteen tietokantaan, vaan tiedot ovat pääasiassa toimijoiden omassa 
käytössä. Tietojen tallennustapa vaihtelee toimijakohtaisesti, mutta usein suurilla kiinteistönomistajilla 
on sähköiset tietojärjestelmät tietojen hallintaa varten. 

Rakennus- tai kiinteistökohtaiset veden ja sähkön kulutus- ja liittymätiedot ovat sähköyhtiöiden ja 
vesihuoltolaitosten hallussa. Tiedoista ei ole suoraa yhteyttä valtakunnallisiin rekistereihin, kuten ra-
kennus- ja huoneistorekisteriin. 

 
 
Aineistotyyppejä: 
• Rekisterit ja paikkatietoaineistot (esim. RHR) 
• Arvioinnit, suunnitelmat ja selvitykset (esim. kuntoarvio) 
• Tuki- ja avustushakemukset (esim. energia-avustus) 
• Kyselytutkimukset (esim. putkiremonttibarometri) 
• Kiinteistöjen omistajien ja isännöitsijöiden tiedot 
• Sähköyhtiöiden ja vesihuoltolaitosten asiakastiedot 
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Tunnistetyypit 
Yleisimmät rakennuksen tai kiinteistön yksilöivät tunnisteet ovat rakennustunnus, kiinteistötunnus, 
osoite ja koordinaatit. Tunnisteen tyyppi riippuu yleensä aineiston käyttötarkoituksesta ja aineiston tuot-
tajan tai ylläpitäjän omista tarpeista. Usein esimerkiksi pelkkä osoite riittää aineiston pääasiallisen käyt-
tötarkoituksen näkökulmasta, joten tarkempia tunnisteita ei ole ollut tarpeen tallentaa aineistoon. Toi-
saalta aineisto voi sisältää useampiakin tunnisteita. 

Osoite ei ole aineistojen yhdisteltävyyden kannalta riittävän yksiselitteinen tunniste. Samasta osoit-
teesta voi löytyä useampia rakennuksia ja toisaalta rakennuksella voi ensisijaisen osoitteen lisäksi olla 
muitakin osoitteita. Osoite voi olla suomen- ja ruotsinkielinen. Osoite on myös virhealtis, sillä sen kir-
joitusasu vaikuttaa aineistojen yhdistyvyyteen. Tiedon laajan käytettävyyden kannalta aineistoissa on 
kuitenkin oltava mukana osoitteen kaltaisia yleisempiä tunnisteita muiden tunnisteiden ohella. 

Koordinaattien käyttöön tunnisteena liittyy hankaluuksia yhteiskäyttöisyyden näkökulmasta. Eri ai-
neistoissa olevat koordinaatit voivat olla eri koordinaattijärjestelmissä, jolloin yhdistäminen ei onnistu. 
Lisäksi koordinaattipiste voi sijaita hieman eri kohdassa rakennusta tai kiinteistöä aineistosta riippuen. 

Rakennustunnus ja kiinteistötunnus ovat tunnisteina yksiselitteisempiä kuin muut vaihtoehdot. Kir-
joitusasut ovat yleensä yhteneviä eri aineistoissa, joten kahden tai useamman aineiston yhdistäminen 
keskenään on luotettavampaa ja helpompaa. Rakennustunnus yksilöi kaikki rakennukset, vaikka niiden 
osoite olisikin sama. Kiinteistötunnus yksilöi kiinteistön, mutta ei rakennuksia, sillä samalla kiinteistöllä 
voi olla monta rakennusta. Tästä syystä rakennuskohtaisissa tiedoissa rakennustunnus on luotettavampi 
tunniste. 

Kuvassa 4 rakennuksiin ja kiinteistöihin liittyviä aineistoja on luokiteltu sen mukaan, minkä tunnis-
teen avulla ne ovat helpoiten yhdistettävissä esimerkiksi rakennus- ja huoneistorekisteriin. Aineistossa 
voi kuitenkin olla käytössä useampiakin tunnisteita. Koordinaattien ja osoitteen avulla yhdistyminen on 
epävarmempaa kuin rakennustunnuksen ja kiinteistötunnuksen avulla. Osassa aineistoista ei ole lain-
kaan rakennus- tai kiinteistökohtaisia tunnisteita. 

 

 
Kuva 4. Aineistoissa käytössä olevat rakennus- tai kiinteistökohtaiset tunnisteet. 
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Monissa aineistoissa käytetään ensisijaisen yhdistävän tunnisteen lisäksi muitakin tunnisteita. Ku-
vassa 4 listatuista 25 aineistosta kahdeksan on sellaisia, joissa on käytössä useampi kuin yksi rakennus- 
tai kiinteistötasoinen tunniste. Osoite on tunnisteista käytetyin, mutta rakennustunnusta, kiinteistötun-
nusta ja koordinaatteja käytetään lähes yhtä paljon. Mikään tietty tunnisteyhdistelmä ei ole aineistoissa 
erityisen käytetty. Rakennustunnuksen sisältävissä aineistoissa on käytännössä aina mukana tieto myös 
kiinteistötunnuksesta, koska se on osa rakennustunnusta. Tunnusten uudistamisen jälkeen vuonna 2014 
tilanne kuitenkin muuttuu, eikä kiinteistötunnusta voi enää päätellä suoraan rakennustunnuksesta. 

Tietojen tuottajat, ylläpitäjät ja käyttäjät 
Rakennuksiin ja kiinteistöihin liittyvää tietoa tuotetaan ja ylläpidetään hyvin erityyppisissä yhteyksissä 
ja organisaatioissa. Valtion virastot ja tutkimuslaitokset pitävät yllä useita erilaisia valtakunnallisia re-
kistereitä, jotka sisältävät suuria määriä kohteita. Näitä rekistereitä hyödynnetään usein myös ylläpitä-
vän organisaation ulkopuolella esimerkiksi muissa valtion virastoissa tai kunnissa. Rekisterit on kuiten-
kin suunniteltu erityisesti rekisteriä hallinnoivan toimijan tarpeisiin, joten käytössä olevat tunnisteet ja 
tekniset ratkaisut eivät aina mahdollista aineiston täysimittaista hyödyntämistä muissa yhteyksissä. 

Kunnat ylläpitävät ensisijaisesti oman toimialueensa tietoja. Kunnan eri virastot ylläpitävät tietoja 
monenlaisista teemoista, mutta ongelmana on usein, että tietojen vaihto ja yhteiskäyttö virastojen välillä 
ei toimi. Yhteiskäytön ongelmat voivat johtaa siihen, että saman kunnan eri virastot ylläpitävät lähes 
päällekkäisiä aineistoja. Kuntien sisäisten tarpeiden lisäksi kuntien aineistoja tarvitaan kuntien välisessä 
yhteistyössä, jolloin kuntien aineistoja on voitava yhdistellä. Kuntaliitosten yhteydessä aineistojen yh-
teentoimivuus helpottaa liitoksen valmistelua sekä aineistojen yhdistämistä kuntaliitoksen jälkeen. Kun-
nat toimittavat tietoja myös valtiolle muun muassa kunnan alueella olevista rakennuksista, jolloin on 
tärkeää, että kuntien ja valtion tietojärjestelmät toimivat yhteen. 

Rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon alalla toimivat järjestöt ja liitot eivät useinkaan ylläpidä 
varsinaisia rakennustietoja sisältäviä rekistereitä, mutta ne keräävät jäseniltään tietoa esimerkiksi kyse-
lyiden avulla. Kyselyiden tulokset ovat yleistettyinä kaikkien käytettävissä. 

Taloyhtiöt, kiinteistöjen omistajat ja isännöintiyritykset hallinnoivat suurta rakennuksiin ja kiinteis-
töihin kohdistuvaa tietomäärää, joka ei kuitenkaan kanavoidu mitään kautta laajempaan käyttöön. Tieto-
jen säilytystapa voi vaihdella suuresti: isoilla toimijoilla on tietojärjestelmät, mutta pienemmillä toimi-
joilla tiedot voivat olla paperilla tai yksittäisissä sähköisissä tiedostoissa. Suomessa on noin 700 
isännöintiyritystä, joiden hallinnassa on noin 50 000 asunto-osakeyhtiötä (Isännöintiliitto 2013). 
 

 
Tietoja tuottavat, ylläpitävät ja käyttävät monentyyppiset organisaatiot, muun muassa: 
• Virastot ja tutkimuslaitokset 
• Kunnat 
• Järjestöt ja liitot 
• Taloyhtiöt, kiinteistöjen omistajat ja isännöintiyritykset 

 
 

Tiedontuotannon velvoitteet ja yhdenmukaisuus 
Aineistoja voidaan tyypitellä sen perusteella, millainen velvoite tiedontuotantoon on olemassa. Osa 
prosesseista perustuu lakeihin ja asetuksiin. Esimerkiksi asuinkiinteistön pelastussuunnitelman ja ener-
giatodistuksen laatimisesta säädetään laissa, jolloin tiedontuotanto perustuu yhdenmukaisiin vaatimuk-
siin koko maassa. Myös erilaisten valtion myöntämien avustusten myöntämisestä säädetään laissa ja 
asetuksessa, mutta hakemustietojen tallentamista ja käsittelyä ne eivät ohjaa. 

Joidenkin valtakunnallisten rekisterien sisällöstä säädetään laissa. Esimerkiksi kiinteistörekisteristä 
säädetään kiinteistörekisterilaissa ja -asetuksessa. Väestötietojärjestelmään liittyviä asioita ohjaavat laki 
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista sekä asetus väestötietojärjes-
telmästä. 
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Joihinkin tiedontuotannon menetelmiin on olemassa yhtenäiset käytännöt, vaikka tiedontuotanto ei 
perustuisikaan lakiin. Esimerkkejä tällaisista prosesseista ovat kiinteistöjen kuntoarviot ja energiakat-
selmukset. Tulosraportteja ei kuitenkaan tallenneta yhtenäiseen valtakunnalliseen järjestelmään, sillä 
siihen ei ole velvoitetta. 

Hyvin suuri osa rakennuksiin liittyvästä tiedosta on sellaista, jonka tallentamiseen ei ole varsinaista 
velvoitetta eikä yhdenmukaista käytäntöä. Esimerkiksi kiinteistönomistajat ja isännöintiyritykset säilyt-
tävät tietoja omien periaatteidensa mukaisesti, sillä tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti toimijan omaan 
käyttöön. Tällaisten tietojen laajempi hyödyntäminen on hankalaa, ellei tiedon tallennustapoja yhden-
mukaisteta. 
 

 
Tiedonkeruu, -tuotanto ja -hallinta voivat perustua esimerkiksi: 
• Lakeihin ja asetuksiin (esim. kiinteistörekisteri) 
• Yhtenäisiin käytäntöihin (esim. energiakatselmus) 
• Tapauskohtaisiin menettelytapoihin (esim. isännöintiyritysten asiakastietojen 

hallinta) 
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Kohti laajempaa yhteiskäyttöä 

Tietojen luottamuksellisuus, laatu ja käyttöoikeudet 
Tietojen yhteiskäytön lisääntyminen tuo mukanaan uusia kysymyksiä, joita aineiston tuottaja ei välttä-
mättä ole aiemmin pohtinut. Aineistojen avaamiseen ja yhteiskäyttöön pitää varautua ennalta, jotta var-
sinainen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Aineistojen käytön laajentuessa ja käyttötarkoitusten lisääntyessä tietosuojakysymyksiin on kiinni-
tettävä erityistä huomiota. Aineistosta vastuussa olevan tahon on pohdittava tarkasti etukäteen, kuinka 
yksityiskohtaista tietoa voidaan luovuttaa ja kenelle. Rajattuun käyttötarkoitukseen, jossa tietoja ei jul-
kaista, voidaan mahdollisesti luovuttaa yksityiskohtaisempaa tietoa kuin käyttötarkoitukseen, jossa tieto 
julkaistaan ja jota varten tietoa on yleistettävä. Joissain tapauksissa käyttäjälle riittää, että hän saa käyt-
töönsä ne osat aineistosta, joihin ei liity tietosuojaongelmia. Potentiaalisia käyttäjiä ovat esimerkiksi 
viranomaiset, tutkijat, yritykset ja kansalaiset. 

Aineiston käyttö- ja omistusoikeudet on määriteltävä täsmällisesti, ja sekä tarkoituksellisen että ta-
hattoman väärinkäytön riskit on arvioitava. Tarvittaessa aineiston luovuttamiseen on laadittava sopimus, 
jossa aineiston luovuttaja ja aineiston vastaanottaja sopivat käyttöoikeuksista. Sopimuksessa voidaan 
sopia esimerkiksi siitä, voiko aineiston vastaanottaja luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle. Jos aineisto 
on julkista ja ilmaista, ei sopimusta välttämättä tarvita. Sopimuksen tarpeellisuus on arvioitava aineisto-
kohtaisesti. 

Lisääntyneen käytön myötä aineistojen laatuun kohdistuu aiempaa enemmän vaatimuksia. Uusissa 
käyttötarkoituksissa aineiston laadulla voi olla erilainen merkitys kuin aineiston alkuperäisessä käyttö-
tarkoituksessa. Toisaalta lisääntyvän käyttäjämäärän seurauksena aineistossa olevat virheet löytyvät 
helpommin ja nopeammin, mikä auttaa parantamaan aineiston laatua. Laadunparannuksen haasteeksi 
voi kuitenkin muodostua se, että aineiston ylläpitäjän halu ja resurssit eivät välttämättä riitä mittaviin 
parannushankkeisiin, ellei kyseinen laatuongelma vaikuta aineiston käyttöön omassa organisaatiossa. 

Ajantasaiset ja saatavilla olevat metatiedot helpottavat aineiston käyttöönottoa. Uusi tai potentiaali-
nen käyttäjä tarvitsee tietoa muun muassa aineiston sisällöstä, päivittymisestä ja käyttöehdoista sekä 
muista ominaisuuksista. Lisäksi aineiston luovuttajan on päätettävä miten aineisto saatetaan muiden 
käyttäjien saataville, ja kuka organisaatiossa vastaa aineiston luovuttamisesta ja mahdollisten käyttöoi-
keussopimusten laatimisesta. Aineisto voi esimerkiksi olla ladattavissa verkosta tai rajapinnan kautta, tai 
aineistoa voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti erikseen sovitulla tavalla joko maksullisesti tai maksutto-
masti. 
 

 
Aineistojen lisääntyvään käyttöön varautuminen: 
• Mihin aineistoa tullaan käyttämään? 
• Kuinka yksityiskohtaista tietoa voidaan luovuttaa, kenelle ja mihin tarkoitukseen? 
• Mitkä ovat aineiston käyttöoikeudet ja kuka omistaa aineiston? 
• Mitä puutteita aineiston laadussa on, ja pystytäänkö puutteita korjaamaan? 
• Kuka pitää yllä aineiston metatietoja ja miten ne saatetaan käyttäjien saataville? 
• Miten aineisto saatetaan käyttäjien saataville ja kuka vastaa sen luovuttamisesta? 

 

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto: esimerkkinä ARA 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ylläpitää suuria tietokantoja, jotka sisältävät tietoa muun 
muassa arava- ja korkotukilainoitusta saaneista hankkeista (ARAKIRE, Lainatieto) ja ARAn myöntä-
mistä avustuksista (Avustustieto). Lisäksi Lainatietojärjestelmään tullaan liittämään tietoja erityisryhmi-
en investointiavustusten seurannasta. Rekistereissä käytetään tunnisteena rakennustunnusta ja joissain 
tapauksissa lisäksi kiinteistötunnusta. 
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Pysyvän rakennustunnuksen tultua käyttöön VRK:ssa myös ARA ottaa sen käyttöön omissa rekis-
tereissään. Käyttöönotto vaatii muutoksia sekä olemassa olevissa tiedoissa että tiedon syntyyn vaikutta-
vissa prosesseissa, joita ovat ARAn tapauksessa lähinnä erilaiset avustusten ja tukien hakuprosessit. 

Avustus- ja lainahakemukset tulevat toistaiseksi ARAan paperisina, minkä jälkeen tiedot tallenne-
taan paperilta sähköiseen muotoon. SADe-ohjelman Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -osiossa tul-
laan kehittämään sähköinen järjestelmä avustusten hakemiseen ja käsittelyyn. Järjestelmä vähentää ma-
nuaalista tallennustyötä ja helpottaa rekisterien ylläpitoa. Avoin lähdekoodi mahdollistaa vastaavan 
palvelun rakentamisen myös muille avustuksille. 

Myös lainahakemusten sähköistäminen on suunnitteilla. Tavoitteena on, että jatkossa hakemukset 
tehdään verkkolomakkeella, jossa hakija ilmoittaa myös rakennuksen tunnistetiedot. ARAan tulevissa 
hakemuksissa kysytään jatkossa sekä vanhaa rakennustunnusta että uutta pysyvää rakennustunnusta. 
Hakemuksen täyttäjän on ilmoitettava vähintään toinen näistä tunnuksista. Jos hakija ilmoittaa pelkäs-
tään vanhan tunnuksen, on ARAn selvitettävä uusi tunnus ja tallennettava myös se rekisteriin. 

Hakuprosessien muokkaamisen lisäksi pysyvä rakennustunnus on lisättävä myös olemassa oleviin 
aineistoihin. Uusi tunnus lisätään rekistereihin vanhan tunnuksen rinnalle, sillä vanhoja tunnuksia ei 
voida kokonaan poistaa käytöstä niin kauan kuin osa kunnista käyttää vanhamuotoista rakennustunnus-
ta. Uudet rakennustunnukset liitetään rekistereihin RHR:n tietojen avulla. 

Kiinteistötunnuksen muuttuminen pysyväksi ei aiheuta yhtä suuria muutoksia ARAn rekistereihin 
kuin rakennustunnuksen muuttuminen, sillä kiinteistötunnukset jäädytetään nykyiseen muotoonsa. Kiin-
teistötunnuksia ei näin ollen tarvitse korvata uusilla tunnuksilla, mutta tunnusten ajantasaisuus rekiste-
rissä tarkistetaan. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Yhdistettävyyden hyödyt merkittäviä 
Yhteinen tunniste helpottaa merkittävästi erilaisten aineistojen yhdistelyä. Käyttömahdollisuuksien laa-
jenemisen myötä aineistot saadaan tehokkaammin käyttöön, eikä samaa tietoa tarvitse ylläpitää useassa 
paikassa. Ylläpitotarpeen väheneminen tuo kustannussäästöjä. Tiedon ylläpidon keskittyminen yhteen 
paikkaan vähentää virheitä ja helpottaa niiden korjaamista, mutta edellyttää myös ylläpitäjältä riittäviä 
voimavaroja ja asiantuntemusta. Yhdistettävyyden myötä aineistojen yhteiskäyttö helpottuu sekä orga-
nisaatioiden välillä että organisaation sisällä. 

Pysyvä rakennustunnus mahdollistaa aineiston yhdistämisen rakennus- ja huoneistorekisterin tietoi-
hin. RHR sisältää rakennusten koordinaatit, joten aineistojen yhdistämisen avulla kohteet voidaan viedä 
paikkatieto-ohjelmaan ja sitä kautta kartalle. RHR sisältää paljon rakennusten ominaisuustietoja, mutta 
kaikkea tietoa siellä ei ole järkevää ylläpitää. Yhteisen tunnisteen avulla RHR:iin voidaan kuitenkin 
tarpeen tullen yhdistää muualta tulevaa tietoa täydentämään ja tukemaan RHR:n tietoja. 

Aineistot ja niiden pohjalta tehdyt kartat tai kuvaajat eivät yksinään ratkaise monitahoisia ongelmia 
tai kysymyksiä, mutta ne toimivat yhtenä hyvänä työkaluna tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Aineistot 
voivat myös helpottaa organisaatioiden välistä yhteistyötä: esimerkiksi kahden organisaation aineistojen 
yhdistäminen ja asioiden sijoittaminen kartalle voi avata uusia näkökulmia ja helpottaa organisaatioiden 
välistä keskustelua ja tavoitteiden yhteensovittamista. 

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton myötä olisi mahdollista tarjota rajapintapalveluna tiedot 
rakennusten rakennustunnuksesta, osoitteesta ja koordinaateista. Rajapintapalvelu avaisi uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia rakennuksiin liitettävien tietojen hyödyntämisessä. Erilaisten sijaintipalveluiden 
tuottajat voisivat hyödyntää tietoja osana omia palveluitaan, joissa rakennusten tunnus- ja sijaintitietoi-
hin voidaan yhdistää muunlaista tietoa esimerkiksi rakennuksessa sijaitsevista palveluista. 
 

 
Tietojen yhdistettävyyden hyötyjä: 
• Tiedetään paremmin missä mitäkin sijaitsee 
• Tietojen saaminen laajempaan käyttöön 
• Kustannussäästöt tietojen ylläpidossa 
• Virheiden väheneminen ja tietojen korjattavuuden helpottuminen 
• Uudet liiketoimintamahdollisuudet 
• Yhteistyön uudet mahdollisuudet 

 

SADe-palvelut tarjoavat mahdollisuuksia 
Rakennetun ympäristön ja asumisen e-palvelut -SADe-hankkeessa (ym.fi/epalvelutasuminen) kehitettä-
vät sähköiset palvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia rakennuskantaa koskevien tietojen keräämiseen ja 
tallentamiseen. Kyselypalvelu Harava mahdollistaa kyselyiden ja inventointien tekemisen karttapohjaa 
hyödyntäen: vastaaja voi kartan avulla liittää vastuksensa tiettyyn paikkaan. 

Haravan hyödynnettävyys paranee entisestään, jos palveluun saadaan mahdollisuus liittää kyselyn 
pohja-aineistoihin ja karttaan kohteiden ominaisuustietoja ja vastauksiin sen rakennuksen rakennustun-
nus, jota vastaus koskee. Haravaa voisi käyttää esimerkiksi rakennuksiin liittyvien inventointien väli-
neenä. 

Jos vastaukset yhdistettäisiin rakennuksiin, voitaisiin niihin yhdistää olemassa olevien rekistereiden 
tietoja. Se mahdollistaisi tulosten laajan hyödyntämisen esimerkiksi erilaisissa selvityksissä ja tutkimuk-
sissa. Tiedot rakennuksista olisi saatava rajapintapalvelusta suoraan osaksi kyselyä tai inventointia. Ky-
selyn tai inventoinnin tekijä saisi kaikki vastaukset omaan käyttöönsä, mutta halutessaan tekijä voisi 
luovuttaa esimerkiksi joidenkin tiettyjen kysymysten vastaukset tutkimus- tai muuhun käyttöön. 

Tietopalvelu Liiterin tietovarasto tarjoaa mahdollisuuksia aineistojen monipuoliseen yhdistelyyn ja 
siten aivan uusien näkökulmien tarjoamista käyttäjille. Monipuolisten tietoaineistojen yhdistäminen 
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edellyttää yhteisiä tunnisteita ja siten tässä raportissa esitettyjen suositusten käyttöönottoa. Liiterin kaut-
ta tarjottavien rakennuskohtaisten tietojen tulee perustua PRT:n käyttöön. 

Yhteiskäytön haasteet 
Tietojen yhteiskäytön suurimpia haasteita on yhteisten ja yksilöivien tunnisteiden puuttuminen. Yksise-
litteisin rakennuksen yksilöivä tunniste on rakennustunnus. Useissa rekistereissä on jo tällä hetkellä 
mahdollisuus tallentaa kohteelle rakennustunnus, mutta syystä tai toisesta sitä ei ole kaikille kohteille 
tallennettu. Myöskään muuttuneita rakennustunnuksia ei ole välttämättä korjattu vastaamaan nykytilan-
netta, jolloin aineistoja yhdistettäessä tällaiset kohteet jäävät yhdistymättä. Pysyvän rakennustunnuksen 
käyttöönoton myötä tunnusten pitäminen ajan tasalla helpottuu, mutta tiedontuotantoprosessia on myös 
kehitettävä. 

Toinen suuri haaste tehokkaalle tietojen käytölle on niiden hajanaisuus. Ongelma liittyy erityisesti 
erilaisiin selvityksiin, suunnitelmiin ja raportteihin, jotka sisältävät tietoa rakennuksista. Selvitystiedon 
käytettävyys edellyttäisi selvitysten tallentamista sähköisinä dokumentteina, rakennustunnuksen käyttöä 
asiasanoituksessa sekä yhteentoimivia tallennusformaatteja. Rakennustunnuksen lisääminen uusiin ra-
portteihin voisi onnistua kohtalaisella vaivalla, mutta tunnuksen hyöty jää pieneksi, jos raportteja ei 
voida käsitellä suurempana massana. 

Rakennustunnuksen yleistymistä aineistoissa hidastaa se, että rakennus- ja huoneistorekisterissä 
käytettävät viralliset tunnisteet eivät ole kaikille tietojen parissa toimiville tuttuja. Jos esimerkiksi ra-
kennuksiin liittyvissä avustushakemuksissa edellytettäisiin tietoa rakennustunnuksesta, olisi tunnuksen 
oltava helposti ja ilmaiseksi saatavissa esimerkiksi verkkopalvelusta. Tällä hetkellä Suomessa ei ole 
olemassa valtakunnallista palvelua, josta voisi ilmaiseksi tarkistaa kartan tai osoitteen avulla tietyn ra-
kennuksen rakennustunnuksen. Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton myötä tällaiselle palvelulle 
olisi kysyntää. 

Pysyvän rakennustunnuksen tuomien hyötyjen maksimoiminen edellyttää, että tunnus otetaan mah-
dollisimman laajasti käyttöön. Pysyvään rakennustunnukseen siirtyminen on kunnille vapaaehtoista, 
joten PRT:n käyttöönoton jälkeen Suomessa on käytössä kaksi rinnakkaista tunnusjärjestelmää raken-
nuksille. Uuden tunnuksen käyttöönotto vie kunnissa aikaa, joten päällekkäisyyksiltä ei kokonaan väl-
tyttäisi, vaikka kaikki kunnat ottaisivat PRT:n käyttöön. Kahden rinnakkaisen järjestelmän vaikutuksia 
tietojärjestelmiin on vaikea ennakoida, mutta osa pysyvän rakennustunnuksen hyödyistä voi kumoutua 
sillä, että kaikki eivät käytä samaa tunnusjärjestelmää. 
 

 
Tietojen yhteiskäytön haasteita: 
• Tunnisteiden tallennusmahdollisuutta ei aina hyödynnetä 
• Vanhoja tunnisteita ja muita tietoja ei päivitetä 
• Tiedot sijaitsevat hajanaisesti 
• Rakennustunnus ei ole tuttu käsite kaikille rakennustietojen kanssa toimiville 
• Pysyvä rakennustunnus ei ole pakollinen kunnille 

 
 

Suositukset 
Selvityksen perusteella voidaan antaa suosituksia käytännöistä, joilla voidaan kehittää ja tehostaa raken-
nuskantaa koskevien tietojen keruuta ja hyödyntämistä. 

Rakennuksiin ja kiinteistöihin liittyvien tietojen, tietojärjestelmien ja tiedontuotantoprosessien ke-
hittämisen tavoitteena tulee olla se, että soveltuvasti ja tarkoituksenmukaisesti liitetään yhteen raken-
nuksesta saatava laadullinen tieto (mm. arkkitehtuuri, ominaispiirteet, kulttuuriset arvot) ja tekninen 
tieto (mm. vaurioitumisaste, materiaalien ja rakenteiden käyttöikäarviot sekä energiatodistuksesta välit-
tyvä tieto). Kehitystyön tulisi yhtenäistää käytäntöjä ja toimintatapoja sekä parantaa rakennuskantaa 
koskevan tiedon laatua ja käytettävyyttä. 
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Kulttuuriympäristöalalla tilastointia sekä tilastomateriaalin käsittelyä tulee kehittää tiiviissä yhteis-
työssä rakennetun ympäristön toimialan kanssa niin, että tiedot saadaan mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisesti viranomaisten, kiinteistönomistajien ja muiden toimijoiden käyttöön. 

Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR) sisältää nykyisellään runsaasti tietoa rakennuksista. RHR:n 
tietosisältöä ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa rajattomasti muualla tuotetuilla rakennuskohtaisilla 
tiedoilla, vaan on järkevämpää pitää RHR kantatiedostona, johon voidaan tarpeen mukaan liittää muual-
la syntyvää tietoa. 

Tietojen yhdistettävyyden parantamiseksi suositetaan, että rakennuskohtaisissa tiedoissa käytetään 
yhtenä tunnisteena vuonna 2014 käyttöön otettavaa pysyvää rakennustunnusta (VTJ-PRT). Vastaavasti 
kiinteistökohtaisissa tiedoissa pysyväksi muuttuva kiinteistötunnus on suositeltava tunniste. Pysyvien 
tunnusten käyttöönottoon tietojärjestelmissä tulee varautua ennakkoon. 

Avattaessa aineistoja laajempaan käyttöön tulee aineiston ylläpitäjän huolehtia, että esimerkiksi tie-
tosuojaan ja aineiston omistajuuteen liittyvät kysymykset on ratkaistu. Tärkeitä kysymyksiä ovat muun 
muassa kuka aineistoa tulee käyttämään ja mihin tarkoitukseen, mikä on aineiston laatu, mitkä ovat 
aineiston käyttöoikeudet ja tietosuoja sekä kuka omistaa aineiston. 
 

Ehdotus toimenpiteistä ja huomioon otettavista asioista  
Alla on listattu toimenpide-ehdotuksia rakennuskantaa koskevien tietojen käytön helpottamiseksi. Ehdo-
tukset on laadittu yleisellä tasolla eikä niissä ole voitu ottaa huomioon yksityiskohtaisia tiedon tuotanto- 
ja ylläpitoprosesseja, joten toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus on harkittava aineistokohtaisesti hyö-
dyt ja haitat huomioiden. 
 

Rakennustunnustiedon saatavuuden parantaminen: 
• Mahdollistetaan rakennustunnuksen (PRT) hakeminen verk-

kopalvelusta kartan avulla sekä osoitteen ja vanhan rakennus-
tunnuksen perusteella.** 

• Tarjotaan verkkopalvelussa rakennustunnusten muun-
nosavain, jossa vanhat ja uudet rakennustunnukset on listattu 
rinnakkain.** 

Rekisterit, joissa rakennustunnuksen tallennusmahdollisuus: 
• Selvitetään puuttuvat rakennustunnukset ja korjataan virheet.* 
• Tallennetaan vanhojen rakennustunnusten rinnalle pysyvä ra-

kennustunnus (PRT).** 
• Kannustetaan lähtötietojen tuottajia ilmoittamaan rakennus-

tunnus (PRT).** 
• Huolehditaan, että rakennustunnus siirtyy virheettömänä lähtötiedoista rekisteriin. 
• Poimitaan rakennustunnuksen avulla rakennuksen koordinaatit perustietovarannoista. 
• Käytettäessä pysyvää rakennustunnusta tunnisteena on huomioitava, että rakennus-

tunnuksesta ei voi päätellä kiinteistötunnusta tai rakennuksen sijaintikuntaa. 

Rekisterit, joissa ei rakennustunnuksen tallennusmahdollisuutta: 
• Mahdollistetaan rakennustunnuksen (PRT) tallentaminen aineistoon.* 
• Muutetaan tiedontuotantoprosessia niin, että rakennustunnus (PRT) on prosessissa 

mukana alusta lähtien.*** 

Suunnitelmat ja raportit (esim. kiinteistön kuntoarvio): 
• Tallennetaan uusiin suunnitelmiin ja raportteihin rakennustunnukset (PRT).** 
• Perustetaan sähköinen järjestelmä, jonne suunnitelmat ja raportit tallennetaan.*** 

 

 

*  Toteutettavissa heti. 
**  Toteutettavissa heti, 

kun PRT on otettu 
käyttöön Väestötieto-
järjestelmässä. 

*** Toteutettavissa pi-
demmällä aikajänteellä 
sen jälkeen, kun PRT 
on otettu käyttöön Vä-
estötietojärjestelmässä. 
Edellyttää teknistä ke-
hitystyötä. 
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Hakemuslomakkeilta saatavat tiedot: 
• Sähköistetään hakuprosessi, jolloin tiedon kokoaminen sähköiseen tietojärjestelmään 

helpottuu.*** 
• Edellytetään sähköisellä hakulomakkeella, että hakija ilmoittaa rakennukseen kohdis-

tuvassa hakemuksessa rakennustunnuksen (PRT).** 
• Osoitetaan hakemuksen täyttäjälle verkkopalvelu, josta hän voi helposti tarkistaa ra-

kennustunnuksen. 

Kyselyaineistot: 
• Toteutetaan kysely sähköisellä kyselypalvelulla, jossa vastaaja voi helposti kohdistaa 

vastauksensa tiettyyn rakennukseen esimerkiksi kartan avulla tai osoitelistalta.*** 
• Käsitellään vastaukset laajempaa käyttöä varten niin, että luottamukselliset tiedot 

yleistetään, mutta muut tiedot ovat käytettävissä rakennuskohtaisesti. 

Aineistot, joissa tunnisteena osoite: 
• Tarkistetaan, että osoitteet on kirjoitettu oikein (esim. yhdyssanat, väliviivat, rappujen 

ja talojen kirjaintunnisteet), sillä muuten aineistojen yhdistäminen ei onnistu.* 
• Tallennetaan katuosoite, postinumero ja toimipaikka omiin sarakkeisiinsa, jotta aineis-

tojen yhdistäminen on helpompaa.* 
• Tallennetaan aineistoon postiosoitteen sijaan tai lisäksi myös käyntiosoite.* 
• Käytettäessä osoitetta tunnisteena on huomioitava, että samassa osoitteessa voi sijaita 

useita rakennuksia. 

Aineistot, joissa tunnisteena kiinteistötunnus: 
• Jos tieto koskee tiettyä rakennusta kiinteistöllä, otetaan kiinteistötunnuksen si-

jaan/lisäksi käyttöön rakennustunnus (PRT).** 
• Jos tieto koskee kiinteistöä, tarkistetaan kiinteistötunnusten ajantasaisuus ja täydenne-

tään puuttuvat tunnukset.* 
• Käytettäessä pysyvää kiinteistötunnusta tunnisteena on huomioitava, että siitä ei voi 

päätellä esimerkiksi kiinteistön sijaintikuntaa. 
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Yhteenveto 
Rakennuskannan ominaisuuksia kuvaavaa tai rakennuksiin yhdistettävissä olevaa tietoa syntyy monissa 
yhteyksissä, mutta tietojen saaminen tehokkaaseen käyttöön on vaikeaa muun muassa sopivien tunnis-
teiden puuttumisen vuoksi. Tietojen saaminen yhteiskäyttöön mahdollistaisi muun muassa rakennetun 
ympäristön tilan tehokkaamman seurannan ja korjausrakentamiseen liittyvien toimien kehittämisen sekä 
työaikasäästöjä lakisääteisissä prosesseissa, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parempia palveluita. 

Selvityksessä käytiin läpi keskeiset valtakunnalliset rakennus- ja kiinteistötietoa koskevat rekisterit 
ja muut tietolähteet sekä niiden tiedontuotanto- ja ylläpitoprosessit. Aineistoista selvitettiin niissä nykyi-
sin käytettävät tunnukset ja voisiko pysyvä rakennustunnus tai kiinteistötunnus toimia yhtenä tunnistee-
na. Selvityksen perusteella annetaan suositus aineistojen yhteiskäyttöisyyttä edistävien tunnisteiden 
käytöstä tiedonkeruussa ja tietojärjestelmissä. 

Rakennusten ominaisuustietoa sekä rakennuksiin liitettävissä olevaa tietoa tuotetaan ja ylläpidetään 
monissa yhteyksissä ja erilaisissa organisaatioissa. Rekistereiden ja paikkatietoaineistojen lisäksi raken-
nustietoa sisältävät esimerkiksi arvioinnit, selvitykset ja suunnitelmat, tuki- ja avustushakemukset, kyse-
lytutkimukset sekä kiinteistöjen omistajien ja isännöitsijöiden tietojärjestelmät. Yleisimpiä tunnisteita 
aineistoissa ovat osoite, koordinaatit, rakennustunnus ja kiinteistötunnus. 

Rakennustietojen tehokkaan hyödyntämisen suurimpia esteitä ovat tietojen yhteiskäytön mahdollis-
tavien tunnisteiden puuttuminen sekä tietojen hajanaisuus. Rakennustietojen yhdistyvyyttä voidaan pa-
rantaa lisäämällä aineistoihin pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT), joka otetaan käyttöön Väestörekiste-
rikeskuksen väestötietojärjestelmässä vuonna 2014. Kiinteistötiedoissa tunnisteena voidaan käyttää 
kiinteistötunnusta, joka myös muuttui pysyväksi vuonna 2014. Kiinteistötunnuksen käytössä on huomi-
oitava, että se ei yksilöi rakennuksia. 

Uusien tunnusten käyttöönottoon tulisi alkaa varautua aineistoissa ja tietojärjestelmissä mahdolli-
simman pian. Aineiston ylläpitäjän on varauduttava myös tietojen käytön lisääntymiseen, jotta tietojen 
käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. Ennakkoon pohdittavat kysymykset liittyvät muun muassa tie-
tosuojaan, aineiston käyttö- ja omistusoikeuksiin, tiedon laatuun, metatietojen kuvaamiseen sekä aineis-
ton jakelutapoihin. 

Tietojen yhdistettävyys mahdollistaa tietojen laajemman käytön ja vähentää tarvetta ylläpitää pääl-
lekkäistä tietoa, mikä tuo säästöjä. Rakennustunnuksen käyttäminen tunnisteena mahdollistaa tietojen 
yhdistämisen rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) tietoihin. RHR:n koordinaattitiedon avulla kohteet 
voidaan viedä kartalle. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus helpottaa toimijoiden välistä yh-
teistyötä ja voi avata uusia näkökulmia yhteistyön kehittämiseen. 

Julkisessa hallinnossa on parhaillaan käynnissä kokonaisarkkitehtuurien määrittely. Yhteen-
toimivuus on keskeinen tavoite kokonaisarkkitehtuurin määrittelyssä. Kokonaisarkkitehtuuri-työn avulla 
yhteentoimivuuden ongelmat voidaan tunnistaa ja niihin voidaan hakea ratkaisuja. Tunnisteilla on kes-
keinen rooli yhteentoimivuuden edistämisessä, mikä on hyvä tiedostaa kaikessa tietojen ja tietojärjes-
telmien kehittämisessä. 

Selvityksen perusteella suositetaan, että rakennuskohtaisissa tiedoissa käytetään vähintään kahta 
tunnistetta, joista toinen on aina pysyvä rakennustunnus. Tunnuksen käytön helpottamiseksi rakennus-
tunnustiedon saatavuutta tulee parantaa. Rakennuksiin liittyvien tietojen kehittämisen yhtenä tavoitteena 
tulee olla mahdollisuus yhdistää rakennuksista saatava laadullinen ja tekninen tieto.  
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LIITE 1 

Aineistot 
Liitteessä esitellään lyhyesti selvityksen yhteydessä läpi käydyt aineistot. Lähteet -kohdassa ilmoitetaan 
aineistokuvauksissa käytetyt tietolähteet, joiden kautta voi hakea lisätietoa aineistoista. Tunnisteella 
tarkoitetaan ensisijaisesti sitä tunnistetta, jolla rakennukset tai kiinteistöt yksilöidään aineistossa. Käy-
tössä voi olla myös muunlaisia aineistokohtaisia tunnisteita, joita ei ole tässä yhteydessä listattu. Käytet-
tävyys-kohdassa esitetään aineiston käytön helpottamisen kannalta tärkeitä asioita, mutta toimenpiteiden 
toteuttamiskelpoisuutta ei ole selvitetty aineistokohtaisesti. 

Liitteessä kuvatut rekisterit ja aineistot (suluissa rekisterin ylläpitäjä): 

Arakire (ARA) 
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma 
Avustustieto (ARA) 
Avustustietokanta (RAY) 
ELY-keskusten ja kuntien poikkeamispäätökset 
Energiatodistus 
Isännöintiliiton kyselytutkimukset 
Kiinteistön energiakatselmus/-katsastus 
Kiinteistön kuntoarvio ja kuntotutkimus 
Kiinteistörekisteri (MML) 
Korjausrakentamisbarometri (Kiinteistöliitto) 
Lainatieto (ARA) 
Maastotietokannan rakennukset (MML) 
Muinaisjäännösrekisteri (Museovirasto) 
Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus 
Rakennus- ja huoneistorekisteri RHR (VRK) 
Rakennuskannan inventointikohteet 
Rakennusperinnön hoitoavustukset 
Rakennusperintölain nojalla suojellut kohteet (SYKE) 
Rakennusperintörekisteri (Museovirasto) 
Rakennussuojelutiedot asemakaavan seurantalomakkeilla 
Rakennusten entistämisavustus (Museovirasto) 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri TOPI (THL) 
Valveri-rekisteri (Valvira) 
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI 
Verohallinnon kiinteistötietokanta 

 
Muita tietolähteitä, joita ei kuvailla tarkemmin: 
 
 Isännöintiyritysten asiakastiedot 
 Kiinteistönomistajien kiinteistötietojärjestelmät 
 Kuntien rakennus- ja huoneistotiedot 
 Sähköyhtiöiden ja vesihuoltolaitosten kulutus- ja liittymätiedot 
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Arakire (ARA) 
Kuvaus ARAKIRE on ARAn kiinteistötietokanta, johon on tallennettu aravalainoitusta saaneet vuokra- ja 

asumisoikeushankkeet vuosilta 1949–2007 sekä korkotukilainoitukseen hyväksytyt hankkeet vuo-
desta 1994 lähtien. Tietokanta sisältää sekä uustuotanto- että perusparannushankkeet. 

Kohteiden määrä ARAKIREssä on noin 23 700 ja hanketta ja noin 45 000 rakennusta. 

Tunniste Rakennustunnus ja kiinteistötunnus. Rakennustunnuksen ilmoittaa lainahakemuksen tekijä. 

Tuotanto ja ylläpito Tiedot ovat peräisin lainahakemuksista, lainoja koskevista päätöksistä sekä kuntien ilmoituksista. 
Aineiston ylläpito on jatkuvaa. Rekisteriä ylläpitää ARA. 

Käyttö Rekisterin avulla ARA seuraa valtion tukemaa asuntotuotantoa ja raportoi siitä. Valtiokonttori 
päivittää rekisteriin omistajatietoja ja hyödyntää rakennusten käyttörajoitusmerkintöjä. Rakennus- 
ja huoneistorekisteriin viedään ARAKIREstä tietoa uusista lainoitetuista rakennuksista sekä kohtei-
den käyttörajoitusten voimassaolosta. 

Luottamuksellisuus Julkinen. 

Laatu Rakennustunnuksissa ja osoitteissa on joitakin puutteita. 

Lähteet ARA (Jarkko Salminen) 

Käytettävyys Käytettävyyttä parantaisi virheellisten ja puuttuvien tunnusten korjaaminen pysyvän rakennustun-
nuksen käyttöönoton yhteydessä. Lainan saajien tulisi ilmoittaa rakennustunnus ARAan heti, kun se 
on tiedossa, jotta tunnus ei jää kokonaan puuttumaan rekisteristä. 

 

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma 

Kuvaus Pelastussuunnitelmassa varaudutaan onnettomuustilanteisiin sekä kartoitetaan asuinympäristön 
vaaratekijät vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Pelastussuunnitelmaan tallennetaan myös 
perustiedot rakennuksista. 

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa 
(pelastuslaki). Jos kiinteistöön kuuluu useampia rakennuksia, harkitaan tehdäänkö rakennuksille 
erilliset suunnitelmat. 

Kohteiden määrä Suomessa on RHR:n mukaan noin 130 000 rakennusta, joissa on vähintään kolme vakituisessa 
asuinkäytössä olevaa huoneistoa. 

Tunniste SPEK:in mallipohjassa on paikka rakennuksen osoitteelle. 

Tuotanto ja ylläpito Taloyhtiön hallitus on vastuussa pelastussuunnittelusta. Suunnitelma päivitetään tarvittaessa. Pelas-
tussuunnitelmia ei tallenneta kootusti mihinkään järjestelmään, mutta suunnittelupalveluita tarjoa-
villa yrityksillä voi olla omat järjestelmänsä, jonne tallennetaan asiakkaiden pelastussuunnitelmat. 

Käyttö Suunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti asuinkiinteistön asukkaiden käyttöön. 

Luottamuksellisuus Pelastussuunnitelma on julkinen. 

Lähteet www.spek.fi > Varautuminen ja vss > Pelastussuunnitelma 

Käytettävyys Laajemman käytön kannalta kiinnostavia tietoja ovat muun muassa suunnitelmiin kerättävät raken-
nusten ominaisuustiedot (esim. asuinhuoneistojen, asukkaiden ja hissien määrät). Aineiston haja-
naisuus vaikeuttaa tietojen käyttöä. Tietojen laajempi hyödyntäminen edellyttäisi suunnitelmien 
kokoamista sähköiseen järjestelmään ja rakennustunnusten tallentamista suunnitelmiin. 

 

Avustustieto (ARA) 

Kuvaus Avustustietojärjestelmään tallennetaan tiedot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 
myöntämistä korjaus- ja energia-avustuksista, terveyshaitta-avustuksista sekä hissiavustuksista. 
Rekisteri sisältää tietoja vuodesta 2000 alkaen. 

http://www.spek.fi/
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Kohteiden määrä  

Tunniste Avustushakemuksessa ilmoitetaan kiinteistötunnus, mutta ei rakennustunnusta. 

Tuotanto ja ylläpito Järjestelmän tiedot ovat peräisin kuntien, yritysten ja yksityisten henkilöiden avustuksiin liittyvistä 
hakemuksista ja niiden liitteistä. Järjestelmän ylläpito on jatkuvaa. Ylläpidosta vastaa ARA. 

Käyttö Järjestelmää käytetään ARA:n myöntämien avustusten maksatukseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi 
järjestelmän avulla seurataan kuntien myöntämisvaltuuksia. 

Jos tiedot olisivat kohdennettavissa tiettyyn rakennukseen, voisi aineiston avulla selvittää muun 
muassa minne ja millaisiin rakennuksiin erilaisia avustuksia myönnetään. 

Luottamuksellisuus Tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta terveyshaitta-avustusten tietoja. 

Lähteet www.ara.fi > Avustukset > Korjaus- ja energia-avustukset, hissiavustukset  

Käytettävyys Käytettävyyttä parantaisi pysyvän rakennustunnuksen ilmoittaminen avustuksen hakulomakkeella. 

 

Avustustietokanta (RAY) 

Kuvaus Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukee sosiaali- ja terveysalan järjestöjä mm. erityisryhmien asumi-
sen osalta. Avustustietokanta sisältää avustuspäätökset vuodesta 2000 lähtien. RAY:n avustuksista 
investointiavustukset voivat kohdistua rakentamiseen. 

Kohteiden määrä Vuonna 2012 RAY myönsi 150 investointiavustusta, joiden arvo oli yhteensä noin 27 miljoonaa 
euroa. 

Tunniste Tietokannassa ei ole rakennus- tai kiinteistökohtaisia tunnisteita. 

Tuotanto ja ylläpito Tiedot saadaan avustushakemuksista ja -päätöksistä. 

Aineiston ylläpito on jatkuvaa. Avustusta saaneet kohteet ovat tiedossa RAY:ssä, mutta vanhoja 
kohteita ei ole viety yhtenäiseen rekisteriin. 

Käyttö RAY hyödyntää rekisteriä avustusten myöntämisessä ja seuraamisessa. 

Aineistoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi ARAssa erityisryhmien asumisen osalta, jos aineistossa 
olisi rakennuskohtaiset tunnisteet. 

Luottamuksellisuus Osittain julkinen. 

Lähteet www.ray.fi > RAY > Toiminta > Avustustoiminta 

Käytettävyys Käytettävyyttä parantaisi pysyvän rakennustunnuksen tallentaminen aineistoon. 

 

ELY-keskusten ja kuntien poikkeamispäätökset 
Kuvaus Aineisto sisältää pistemäisenä paikkatietona kuntien sekä ELY-keskusten ympäristövastuualueen 

tekemät poikkeamispäätökset. Poikkeamispäätökset koskevat muun muassa rakennusten käyttötar-
koitusten muutoksia. 

Kohteiden määrä Aineisto sisältää yli 36 000 kuntien tekemää päätöstä ja yli 66 000 ELY-keskusten tekemää päätös-
tä. 

Tunniste Kiinteistön koordinaatit ja kiinteistötunnus. 

Tuotanto ja ylläpito Aineisto tuotetaan ELY-keskusten ympäristövastuualueilla. Aineiston ylläpito on jatkuvaa. Valta-
kunnallisen paikkatietoaineiston ylläpidosta vastaa SYKE. 

  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/
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Käyttö Viranomaiset käyttävät aineistoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoidossa. Ai-
neistoa käytetään myös esimerkiksi maankäyttöön liittyvissä tutkimuksissa ja selvityksissä. 

Aineistot ovat julkisesti katseltavissa rajatulla tietosisällöllä Karttapalvelussa OIVA-palvelun kaut-
ta. Ympäristöhallinnon käytössä on laajempi tietosisältö. 

Luottamuksellisuus Osittain julkinen. 

Laatu Aineistossa voi olla puutteita mahdollisten digitointi- ja tulkintavirheiden vuoksi. Lisäksi aineiston 
alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. 

Lähteet SYKEn metatietopalvelu: metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/ 

Käytettävyys Käytettävyyttä parantaisi pysyvän rakennustunnuksen ilmoittaminen hakulomakkeessa, kun hake-
mus koskee olemassa olevaa rakennusta (käyttötarkoituksen muutos). 

 

Energiatodistus 

Kuvaus Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan, kun rakennus on tarkoitustaan 
vastaavassa käytössä. Kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Energiatodistus 
uudistuu 1.6.2013. 

Todistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta sekä olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun sen 
tiloja myydään tai vuokrataan. Vanhojen pientalojen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä todistus-
ta ei ole vaadittu, mutta uudistuksen myötä todistus tullaan tulevaisuudessa vaatimaan. 

Kohteiden määrä Energiatodistuksia laaditaan kymmeniä tuhansia vuodessa. 

Tunniste Ympäristöministeriön energiatodistuslomakkeessa on paikka rakennustunnukselle. Rakennustunnus 
on tulossa käyttöön myös energiatodistuspalveluun. 

Tuotanto ja ylläpito Rakennuksen omistaja vastaa todistuksen hankinnasta, mutta todistuksen laatii jatkossa aina päte-
vöitynyt tekijä. Uudistuksen myötä energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, kun aiemmin 
voimassaolo on vaihdellut rakennuksen ja todistuksen tyypistä riippuen. 

Toistaiseksi energiatodistuksia ei kerätä kootusti mihinkään järjestelmään, mutta SADe-hankkeessa 
toteutetaan energiatodistuspalvelu, jonne on jatkossa tarkoitus tallentaa kaikki laadittavat energia-
todistukset. Rakennusten energialuokat ovat palvelussa kaikkien nähtävillä. 

Käyttö Energiatodistusta käytetään muun muassa kiinteistöä tai sen tiloja myytäessä tai vuokrattaessa. 
Todistus auttaa vertailemaan ja parantamaan rakennusten energiatehokkuutta. Tulevan energiato-
distuspalvelun aineistot ovat yhdistettävissä RHR:n tietoihin. 

Luottamuksellisuus Ei luottamuksellinen. 

Lähteet www.ymparisto.fi/energiatodistus 

www.vm.fi > Julkaisut ja asiakirjat > Muut asiakirjat > 2011 > SADe-päivä 12.5. ja SADe-
neuvottelupäivä 16.5. > Rakennettu ympäristö ja asuminen – Markku Tahvanainen, YM 

Käytettävyys Energiatodistuspalvelu mahdollistaa tietojen laajemman käytön. 

 

Isännöintiliiton kyselytutkimukset 
Kuvaus Isännöintiliitto tekee erilaisia isännöintiin ja kiinteistöalaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. 

Vuosittain toteutettavassa putkiremonttibarometrissa selvitetään taloyhtiöiden putkiremonttien 
hinnat, saatavuus, syyt ja seuraukset. Hissi 2007 -kyselyssä selvitettiin hissien rakentamiseen ja 
huoltoon liittyviä asioita. 

Kohteiden määrä Vuoden 2012 putkiremonttibarometrin vastaukset koskivat 158 putkiremonttia. Hissi 2007 -kyselyn 
vastaukset käsittelivät 1 450 taloyhtiötä. 

Tunniste Tutkimuksissa ei kysytä rakennuskohtaisia tunnisteita. 

http://www.vm.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/


30   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2014  

Tuotanto ja ylläpito Putkiremonttibarometri toteutetaan vuosittain. Muita kyselytutkimuksia tehdään satunnaisesti. 

Käyttö Tutkimusraportit ovat verkossa kaikkien käytettävissä. 

Luottamuksellisuus Yksittäiset vastaukset ovat luottamuksellisia. 

Lähteet www.isannointiliitto.fi > Medialle > Tutkimukset 
Isännöintiliitto (Heikki Kauranen) 

Käytettävyys Tietojen laajempi käyttö edellyttäisi rakennustunnuksen kysymistä kyselyssä ja vastausten jalosta-
mista laajempaan käyttöön julkisten tietojen osalta. Kyselyssä voisi hyödyntää sähköistä kyselypal-
velua, jonka avulla vastaukset voitaisiin liittää rakennuksiin. 

 

Kiinteistön energiakatselmus/-katsastus 

Kuvaus Energiakatselmuksessa kartoitetaan suurten liike- tai palvelurakennusten energiansäästömahdolli-
suudet. Energiakatsastus on tarkoitettu pienemmille teollisuuden ja palvelualojen rakennuksille. 

Kohteiden määrä Ei tiedossa. 

Tunniste TEM:in raporttipohjassa on paikka kiinteistön osoitteelle. 

Tuotanto ja ylläpito Energiakatselmus on vapaaehtoinen. Katselmus suositellaan päivitettäväksi muutaman vuoden 
kuluttua tai silloin, kun kohteen toiminnoissa tapahtuu muutoksia. Energiakatselmusraportteja ei 
kerätä kootusti mihinkään järjestelmään. 

Käyttö Tietoja käyttää ensisijaisesti kiinteistön omistaja etsiessään energiansäästömahdollisuuksia. 

Luottamuksellisuus Tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön omistajan/käyttäjän käyttöön. 

Lähteet www.motiva.fi > Toimialueet > Energiakatselmustoiminta 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi raporttien kokoaminen sähköiseen järjestelmään ja pysyvän 
rakennustunnuksen tallentaminen raportteihin. 

 

Kiinteistön kuntoarvio ja kuntotutkimus 

Kuvaus Kuntoarvion ja siihen liitetyn pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman (PTS) avulla taloyhtiö saa 
käsityksen kiinteistön kunnosta sekä tulevista korjaustarpeista ja korjausten kustannuksista. Kunto-
tutkimuksessa selvitetään tarkemmin rakennuksen jonkin rajatun osa-alueen kuntoa silloin, kun 
kuntoarvio ei anna riittävän luotettavaa kuvaa sen kunnosta. 

Kohteiden määrä Ei tiedossa. 

Tunniste Ei tiedossa. 

Tuotanto ja ylläpito Asiantuntijat suorittavat kuntoarvion ja -tutkimuksen ja laativat niistä raportin. Kuntoarvio suositel-
laan päivitettäväksi 5-10 vuoden välein. Raportteja ei kerätä kootusti mihinkään järjestelmään. 

Käyttö Kuntoarviot ja -tutkimukset ovat ensisijaisesti taloyhtiöiden työkaluja tulevien kunnostustarpeiden 
ja kustannusten arviointiin. 

Luottamuksellisuus Tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti taloyhtiön käyttöön. 

Lähteet www.taloyhtio.net > Peruskorjaus ja remontointi > Kuntoarvio ja PTS 
www.korjaustieto.fi > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon työkalut > 
Kuntoarvio ja –tutkimus 

Käytettävyys Käytettävyyttä parantaisi raporttien kokoaminen sähköiseen järjestelmään ja pysyvän rakennustun-
nuksen tallentaminen raportteihin. 

 

http://www.isannointiliitto.fi/
http://www.ray.fi/
http://www.invalidiliitto.fi/
http://www.korjaustieto.fi/
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Kiinteistörekisteri (MML) 
Kuvaus Kiinteistörekisteri sisältää tietoja muun muassa kiinteistön perustamisesta ja pinta-alasta sekä kiin-

teistön käyttöön vaikuttavista oikeuksista ja rajoituksista. 

Kohteiden määrä Ei tiedossa. 

Tunniste Kiinteistötunnus. 

Tuotanto ja ylläpito Rekisterin ylläpito on jatkuvaa. Kiinteistörekisteriä ylläpitävät maanmittaustoimistot sekä suurim-
pien kuntien asemakaava-alueilla kuntien kiinteistöinsinöörit. 

Käyttö Kiinteistökauppa, rakennusluvan haku, kulkuoikeuksien selvittäminen 

Luottamuksellisuus Kiinteistörekisteri on julkinen, mutta kiinteistörekisteriote on maksullinen. 

Laatu Kiinteistörekisterin tiedoissa saattaa olla epätarkkuuksia ja puutteita. Rekisterin laadun parantami-
sesta vastaavat maanmittaustoimistot. 

Lähteet www.maanmittauslaitos.fi > Kiinteistöt > Rekisterit ja otteet > Kiinteistörekisteri 

Käytettävyys Kiinteistötunnuksen muuttuminen kiinteäksi vuonna 2014 helpottaa aineiston käyttöä. 

 

Korjausrakentamisbarometri (Kiinteistöliitto) 
Kuvaus Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrissa selvitetään 

asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamiseen ja hyvään kiinteistönpitotapaan liittyviä aiheita. 

Kohteiden määrä Syksyn 2012 barometriin vastasi 747 asunto-osakeyhtiön hallituksen edustajaa ja 176 isännöitsijä-
tehtävissä toimivaa. 

Tunniste Barometrissa ei kysytä rakennuskohtaisia tunnisteita. 

Tuotanto ja ylläpito Barometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen barometri tehtiin vuonna 2009. 

Käyttö Taloyhtiöt ja muut kiinteistöalan toimijat saavat vertailutietoa muista taloyhtiöistä. 

Luottamuksellisuus Tulokset raportoidaan yleistettyinä. Yksittäiset vastaukset ovat luottamuksellisia. 

Laatu Kyselyn vastausprosentti vaikuttaa tulosten tulkintaan. 

Lähteet www.kiinteistoliitto.fi > Lisää uutisia > 2012 > Barometri: Putkistokorjaukset remonttien kärkipai-
kalla 

Käytettävyys Tietojen laajempi käyttö edellyttäisi rakennustunnuksen kysymistä kyselyssä ja vastausten jalosta-
mista laajempaan käyttöön julkisten tietojen osalta. Kyselyssä voisi hyödyntää sähköistä kyselypal-
velua, jonka avulla vastaukset voitaisiin liittää rakennuksiin. 

 

Lainatieto (ARA) 
Kuvaus LAINATIETO on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lainoituksen tietojärjestelmä. Järjes-

telmä sisältää tietoja vuodesta 1991 lähtien. 

Lainatietoon tullaan todennäköisesti liittämään myös erityisryhmien investointiavustusten seuranta-
tietoja muun muassa avustusta saaneiden kohteiden asukasvalinnoista ja vuokrista. 

Kohteiden määrä Lainatiedossa on noin 9 300 hanketta ja noin 21 000 rakennusta. 

Tunniste Rakennuskohtaisina tunnisteina ovat rakennustunnus ja osoite. 

  

http://www.motiva.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/


32   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2014  

Tuotanto ja ylläpito Tiedot ovat peräisin korkotuki- ja avustushakemuksista, hankekäsittelyvaiheiden asiakirjoista sekä 
käsittelyn aikana tehdyistä analyyseistä. Rekisteriä ylläpitää ARA. Tietoja päivitetään jatkuvasti 
hankekäsittelyn yhteydessä. 

Investointiavustusten seurantatiedot päivitetään kerran vuodessa tekemällä kysely erityisryhmien 
investointiavustusta saaneille tahoille. 

Käyttö Järjestelmää käytetään ARAssa korkotuki- ja avustuspäätösten käsittelyssä. Lainatiedosta siirretään 
lainapäätösasiakirjat Valtiokonttorin järjestelmiin. 

Erityisryhmien investointiavustusten seurantatietojen avulla seurataan ovatko avustusta saaneet 
kohteet ARAn päätösten mukaisessa käytössä. 

Luottamuksellisuus Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta osa tuenhakijaan liittyvistä tiedoista on luottamuksellisia. 

Laatu Rakennustunnuksissa ja osoitteissa on puutteita. 

Lähteet ARA (Jarkko Salminen) 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi virheellisten ja puuttuvien tunnusten korjaaminen pysyvän raken-
nustunnuksen käyttöönoton yhteydessä. Lainan saajien tulisi ilmoittaa rakennustunnus ARAan heti, 
kun se on tiedossa, jotta tunnus ei jää kokonaan puuttumaan rekisteristä. 

 

Maastotietokannan rakennukset (MML) 
Kuvaus Maastotietokannassa rakennukset kuvataan viivana tai alueena. Rakennuksiin sisältyvät varsinais-

ten rakennusten lisäksi esimerkiksi vesitornit ja mastot. 

Kohteiden määrä Ei tiedossa. 

Tunniste Koordinaatit. 

Tuotanto ja ylläpito Rakennustietoja päivitetään yhteistyössä kuntien rakennuslupaviranomaisten kanssa. Lisäksi päivit-
tämisessä hyödynnetään rakennus- ja huoneistorekisteriä. Maastotietokannan rakennukset päivite-
tään pääasiassa 5–10 vuoden välein, mutta joidenkin kuntien osalta vuosittain. Aineistoa ylläpitää 
MML. 

Käyttö Maastotietokannan rakennusaineistoa voidaan käyttää esimerkiksi suunnittelutehtävissä tai kartta-
tuotteissa. 

Pysyvän rakennustunnuksen lisääminen aineistoon helpottaisi muun muassa rakennusten geomet-
riatiedon yhdistämistä RHR:n sisältämiin ominaisuustietoihin. 

Luottamuksellisuus Aineisto on vapaasti ladattavissa verkosta. 

Laatu Tietojen sijaintitarkkuus on noin 5 metriä. 

Lähteet www.maanmittauslaitos.fi > Aineistot ja palvelut > Digitaaliset tuotteet > Tuotekuvaukset > Maas-
totietokanta > Rakennukset 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi pysyvän rakennustunnuksen lisääminen aineistoon. 

 

Muinaisjäännösrekisteri (Museovirasto) 
Kuvaus Muinaisjäännösrekisterissä on perustiedot Manner-Suomen alueen kiinteistä muinaisjäännöksistä 

sekä tietoja irtainten muinaisesineiden löytöpaikoista, luonnonmuodostelmiksi tulkituista kohteista 
ja joistakin sellaisista kohteista, joita ei ole toistaiseksi vahvistettu muinaisjäännöksiksi. 

Muinaisjäännökset liittyvät rakennuksiin siten, että ne voivat esimerkiksi sijaita rakennuksen alla. 

Kohteiden määrä Rekisterissä on noin 1 700 vedenalaista kohdetta ja 38 300 muuta kohdetta. 

Tunniste Koordinaatit. 

http://www.ymparisto.fi/energiatodistus


Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2014   33 

Tuotanto ja ylläpito Rekisteriä täydennetään ja päivitetään tutkimusten, inventointien ja tarkastusten yhteydessä. 

Käyttö Rekisterin tiedot ovat selailtavissa Museoviraston sivuilla sekä nähtävissä kartalla Paikkatietoikku-
nassa. Lisäksi kohteet ovat paikkatietoaineistona ympäristöhallinnon käytössä. 

Luottamuksellisuus Julkinen. 

Laatu Ei tiedossa. 

Lähteet Museovirasto: 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi rakennustunnuksen tallentaminen niiden muinaisjäännösten 
tietoihin, jotka sijaitsevat rakennuksen yhteydessä. 

 

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus 
Kuvaus Esteettömyyskartoituksessa selvitetään rakennuksen tai alueen esteettömyyden ongelmakohdat ja 

mahdolliset korjaustoimenpiteet. 

Kohteiden määrä  

Tunniste Kiinteistön tunnisteena on osoite. 

Tuotanto ja ylläpito Esteettömyyskartoitus on vapaaehtoinen. Kartoitusraportteja ei kerätä kootusti mihinkään järjes-
telmään. 

Käyttö Esteettömyyskartoituksen tuloksia käytetään kiinteistön esteettömyyden parantamisen apuna. 

Luottamuksellisuus Julkinen. 

Lähteet www.invalidiliitto.fi > Esteettömyys 

Käytettävyys Käytettävyyttä parantaisi raporttien kokoaminen sähköiseen järjestelmään ja pysyvän rakennustun-
nuksen tallentaminen raportteihin. 

 

Rakennus- ja huoneistorekisteri RHR (VRK) 
Kuvaus Rekisteri sisältää ominaisuustietoa rakennuksista ja asunnoista Suomessa. 

Kohteiden määrä Rekisterissä on yli kolme miljoonaa rakennusta ja lähes kolme miljoonaa asuntoa. 

Tunniste Rakennustunnus, kiinteistötunnus, osoite, koordinaatit. Rakennustunnus muuttuu pysyväksi vuonna 
2014. 

Tuotanto ja ylläpito Rekisteriä ylläpitää VRK, joka saa tiedot kunnilta ja maistraateilta. Rekisterin ylläpito on jatkuvaa. 

Käyttö Rekisteriä käytetään väestörekisterikeskuksen lisäksi monissa muissa organisaatioissa, kuten ympä-
ristöhallinnossa. RHR:n osoitetietoja tullaan mahdollisesti käyttämään Liikenneviraston Digiroad 
2:ssa. 

Luottamuksellisuus Osittain julkinen. 

Laatu Tiedoissa on joitakin puutteita. 

Lähteet www.vaestorekisterikeskus.fi > Väestötietojärjestelmä > Rakennustiedot 

Käytettävyys Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto vuonna 2014 helpottaa aineiston käyttöä. 

 

 

http://www.ymparisto.fi/
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
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Rakennuskannan inventointikohteet 
Kuvaus Paikkatietoaineisto sisältää maakunnalliset ja paikalliset rakennuskannan inventointikohteet. Maa-

kunnallinen aineisto sisältää maakuntakaavoitusta palvelevat inventoinnit ja paikallinen aineisto 
kuntien teettämät sekä asiantuntijalaitosten ohjaamat inventoinnit. 

Kohteiden määrä Paikkatietoaineistossa kohteita on yli 20 000. 

Tunniste Koordinaatit. 

Tuotanto ja ylläpito Aineisto tuotetaan ELY-keskusten ympäristövastuualueilla. Aineiston ylläpito on jatkuvaa. Valta-
kunnallista paikkatietoaineistoa ylläpitää SYKE. 

Käyttö Viranomaiset käyttävät aineistoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoidossa. 

Luottamuksellisuus Julkinen. 

Laatu Aineistossa voi olla puutteita mahdollisten digitointi- ja tulkintavirheiden vuoksi. Lisäksi aineiston 
alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. 

Lähteet SYKEn metatietopalvelu: metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/ 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi rakennustunnuksen tallennusmahdollisuuden tehokas hyödyntä-
minen. 

 

Rakennusperinnön hoitoavustukset 
Kuvaus ELY-keskukset myöntävät rakennusperinnön hoitoavustusta rakennuksen kulttuurihistoriallisia 

arvoja säilyttäviin korjauksiin. Avustusta voidaan myöntää myös kunnalle erilaisiin rakennusperin-
töä koskeviin toimenpiteisiin. 

Kohteiden määrä Paikkatietoaineistossa kohteita on yli 14 000. 

Tunniste Rakennuksen osoite ja koordinaatit (koordinaattitieto ei pakollinen). 

Tuotanto ja ylläpito ELY-keskukset käsittelevät oman alueensa avustushakemukset ja tallentavat tiedot sähköiseen 
järjestelmään. SYKE ylläpitää valtakunnallista paikkatietokoostetta ELY-keskusten tallentamista 
aineistoista. Aineiston ylläpito on jatkuvaa. 

Käyttö Viranomaiset käyttävät aineistoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoidossa. 

Rakennustunnuksen käyttöönotto mahdollistaisi esimerkiksi tietojen yhdistämisen RHR:n tietoihin. 

Luottamuksellisuus Tiedot ovat julkisia. 

Laatu Aineistossa voi olla puutteita mahdollisten digitointi- ja tulkintavirheiden vuoksi. Lisäksi aineiston 
alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. 

Lähteet www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Rakennusperintö ja kulttuuriympäristö > Ra-
hoitus ja avustukset 

SYKEn metatietopalvelu: metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/ 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi pysyvän rakennustunnuksen ilmoittaminen hakemuslomakkeella. 

  

Rakennusperintölain nojalla suojellut kohteet (SYKE) 
Kuvaus Aineisto sisältää rakennussuojelulailla ja lailla rakennusperinnön suojelemisesta suojellut kohteet. 

Aineisto sisältää myös vireillä olevat ja hylätyt kohteet. 

Kohteiden määrä Paikkatietoaineistossa on noin 930 kohdetta. 

Tunniste Koordinaatit. Aineistossa on myös sarake ”RakTunnus”, mutta sitä ei ole täytetty. 

http://www.thl.fi/
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Tuotanto ja ylläpito Aineisto tuotetaan ELY-keskusten ympäristövastuualueilla. Aineiston ylläpito on jatkuvaa. Valta-
kunnallisen paikkatietoaineiston ylläpidosta vastaa SYKE. 

Käyttö Viranomaiset käyttävät aineistoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoidossa. 

Aineistot ovat julkisesti katseltavissa rajatulla tietosisällöllä Karttapalvelussa OIVA-palvelun 
kautta. Ympäristöhallinnon käytössä on laajempi tietosisältö. 

Luottamuksellisuus Osittain julkinen. 

Laatu Aineistossa voi olla puutteita mahdollisten digitointi- ja tulkintavirheiden vuoksi. Lisäksi aineiston 
alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. 

Lähteet SYKEn metatietopalvelu: metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/ 

Käytettävyys Käytettävyyttä parantaisi pysyvän rakennustunnuksen tallentaminen aineistoon. 

  

Rakennusperintörekisteri (Museovirasto) 
Kuvaus Rakennusperintörekisteri sisältää tietoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista, raken-

nusryhmistä ja rakenteista. Rekisteri sisältää sekä suojeltuja että muulla tavoin arvokkaiksi tunnis-
tettuja kohteita. 

Kohteiden määrä Rekisterissä on yli tuhat kohdetta. 

Tunniste Kohteeseen kuuluvien rakennusten kohdalla on paikka rakennustunnukselle, mutta kaikille raken-
nuksille sitä ei ole tallennettu. 

Tuotanto ja ylläpito Rekisteriä ylläpidetään Museoviraston viranomais- ja tutkimustoiminnan yhteydessä. 

Käyttö Museovirastossa rekisteriä käytetään asiantuntija- ja viranomaistoiminnan tukena. Kuka tahansa voi 
selata rekisterin tietoja verkossa tutustuakseen kulttuuriympäristöön. 

Luottamuksellisuus Rekisteri on julkinen. 

Laatu Rekisteri ei ole täysin kattava eikä kaikilta osin ajan tasalla, mutta sitä ollaan parhaillaan ajantasais-
tamassa. 

Lähteet Museovirasto: http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi rakennustunnuksen tallennusmahdollisuuden tehokas hyödyntä-
minen. 

 
 

Rakennussuojelutiedot asemakaavan seurantalomakkeilla 
Kuvaus Asemakaavan seurantalomakkeella kunta ilmoittaa muiden tietojen ohella kaavassa suojeltujen 

rakennusten määrän ja kerrosalan. 

Kohteiden määrä Vuonna 2012 täytettiin noin 1 650 asemakaavan seurantalomaketta. Asemakaavalla suojeltujen 
rakennusten kokonaismäärää Suomessa ei tiedetä. 

Tunniste Asemakaavan seurantalomake sisältää vain kaavakohtaiset tunnisteet, ei rakennuskohtaisia tunnis-
teita. 

Tuotanto ja ylläpito Kunta tai sen valtuuttama konsultti täyttää lomakkeen viimeistään, kun asemakaava on hyväksytty. 
Lomakkeet täytetään Itellan TYVI-palvelussa, josta ne kopioituvat ympäristöhallinnon järjestel-
miin. 

Käyttö Rakennussuojelutietoja käytetään kaavoituksen seurantaan ja tilastointiin. 

Luottamuksellisuus Tiedot ovat julkisia. 

http://www.valvira.fi/
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Lähteet www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Maankäytön suunnittelu > Kaavoituksen seu-
ranta > Asemakaavan seurantalomake 

Käytettävyys Yhteiskäyttö edellyttäisi, että lomakkeen täyttäjä yksilöisi suojeltavat rakennukset rakennustunnuk-
sen avulla. 

 

Rakennusten entistämisavustus (Museovirasto) 
Kuvaus Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistori-

allisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin sekä tukea muinaisjäännösaluei-
den hoitoon. 

Kohteiden määrä Avustuksia on viime vuosina jaettu noin miljoonan euron edestä vuodessa. Vuonna 2011 avustuksia 
myönnettiin 164 kohteelle. 

Tunniste Avustushakemuslomakkeessa on kohta ”Rakennustunnus/Kiinteistötunnus”. 

Tuotanto ja ylläpito Avustuspäätökset tehdään vuosittain maalis-huhtikuussa. 

Käyttö Tietoja käytetään Museovirastossa jaettaessa entistämisavustuksia. 

Luottamuksellisuus Ei tiedossa. 

Lähteet www.nba.fi > Avustukset > Entistämisavustus ja muinaisjäännösten hoitotuki 

Käytettävyys  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri TOPI (THL) 
Kuvaus TOPI-rekisteri sisältää laitos- ja asumispalveluita ja kotihoitopalveluita tuottavien palveluntuottaji-

en tiedot. Rekisterissä on sekä yksityisten että julkisten toimijoiden tietoja. 

Kohteiden määrä Rekisterissä on noin 8 000 toimipaikkaa. Palveluntuottajia on vähemmän, sillä samalla palvelun-
tuottajalla voi olla useita toimipaikkoja. Osa toimipaikoista on rekisterissä useampaan kertaan, 
koska ne tuottavat useampaa palvelua. 

Tunniste Toimipaikan postiosoite. Käyntiosoitetiedot ovat rekisterissä vaihtelevasti. Toimipaikat yksilöidään 
TOPI-koodilla. 

Tuotanto ja ylläpito Rekisterin ylläpito on jatkuvaa ja ylläpidosta vastaa THL. THL:n verkkosivuilla oleva excel-
tiedosto päivitetään kolme kertaa vuodessa. 

Yksityisten toimipaikkojen osalta saadaan kerran vuodessa tiedot uusista ja lopettaneista toimipai-
koista Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämästä Valveri-rekisteristä. Julkisten toimipaikkojen 
osalta toimipaikat/palveluntuottajat itse ilmoittavat muutoksista. Ohjeistuksen mukaan perustetta-
vista toimipaikoista ja tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa. 

Käyttö TOPI-koodia käytetään hoitoilmoitusjärjestelmässä yksilöimään palveluntuottaja ja toimipaikka, 
jossa asiakas on saanut hoitoa. 

ARA hyödyntää TOPI-rekisterin aineistoja erityisryhmien asuntojen paikantamisessa. TOPI-
rekisterin tietoja käytetään myös THL:n Palveluvaaka-verkkopalvelussa (palveluvaaka.fi). 

Luottamuksellisuus Osittain julkinen. 

Laatu Tarkempaa selvitystä rekisterin kattavuudesta ei ole. Tiedot päivittyvät vuosittaisten tiedonkeruu-
prosessien aikana. TOPI-rekisterin ylläpitoon sekä tietosisältöön ja -rakenteeseen liittyen on tunnis-
tettu kehittämistarpeita, mutta kehittämisprojektia ei ole vielä käynnistetty. 

Lähteet www.thl.fi > Tilastot > Tiedonkeruut > Hoitoilmoitusjärjestelmä > Toimipaikkarekisteri (TOPI) 
THL (Riikka Väyrynen) 

https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Kiinteistotietokanta(12966)
http://www.ara.fi/
http://www.kiinteistoliitto.fi/
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Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä paranisi, jos palveluntuottaja ilmoittaisi muiden tietojen yhteydessä toimi-
paikkojensa rakennusten rakennustunnukset. Asiaa hankaloittaa se, että yhdessä toimipaikassa voi 
olla useita rakennuksia. Aineiston käyttöä helpottaisi myös rakennuksen käyntiosoitteen tallentami-
nen postiosoitteen rinnalle. 

 

Valveri-rekisteri (Valvira) 
Kuvaus Rekisteri sisältää tietoja yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajista ja itsenäisis-

tä ammatinharjoittajista sekä heidän toimipaikoistaan. 

Kohteiden määrä Rekisterissä on noin 9 000 palveluntuottajaa, 18 500 toimipaikkaa ja 20 000 itsenäistä ammatinhar-
joittajaa. 

Tunniste Kohteen tunnisteena on osoite. Osoitteen ilmoittaa palveluntuottaja lupahakemuksessa tai ilmoituk-
sessa. 

Tuotanto ja ylläpito Uuden toimipaikan tiedot saadaan rekisteriin palveluntuottajan ilmoituksesta. Rekisterin ylläpidosta 
vastaavat Valvira ja AVIt. Uusien toimipaikkojen tietojen tallentaminen on jatkuvaa, mutta vanhat 
tiedot päivittyvät muutoslupien ja -ilmoitusten sekä kerran vuodessa toimitettavien toimintakerto-
musten myötä. 

Käyttö Valvira ja AVIt käyttävät rekisterin tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa. 
ARA hyödyntää aineistoa erityisryhmien asuntojen paikantamisessa. THL:n TOPI-rekisteriin päivi-
tetään tietoja uusista ja lopettaneista toimipaikoista Valverin perusteella. THL hyödyntää Valveria 
myös esim. yksityisiä palveluntuottajia koskevassa vuositilastoinnissa sekä viranomaisyhteistyössä. 

Pysyvän rakennustunnuksen avulla toimipaikkojen tiedot olisi helpompaa yhdistää esimerkiksi 
muihin sosiaali- ja terveysalan toimipaikkatietoja koskeviin rekistereihin. 

Tiedot ovat ensisijaisesti Valviran ja aluehallintovirastojen käytössä, mutta maksua vastaan osan 
tiedoista voi saada tiettyihin käyttötarkoituksiin. Osalla käyttäjistä on lakiin perustuva oikeus saada 
tiedot käyttöönsä maksutta. 

Luottamuksellisuus Osittain julkinen. 

Laatu Tietojen tarkastaminen on parhaillaan käynnissä. 

Lisätiedot www.valvira.fi > Tietopankki > Rekisterit > Yksityiset palvelujen antajat 
Valvira (Johanna Joki) 

Käytettävyys Tietojen käytettävyys paranisi, jos palveluntuottaja ilmoittaisi muiden tietojen yhteydessä toimi-
paikkojensa rakennusten rakennustunnukset. Asiaa hankaloittaa se, että yhdessä toimipaikassa voi 
olla useita rakennuksia. 

 

Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI 
Kuvaus VAHTI on osa Ympäristönsuojelun tietojärjestelmää. Järjestelmään tallennetaan tietoja 

muun muassa ympäristölupavelvollisten luvista, jätteistä sekä päästöistä vesiin ja ilmaan. 

Kohteiden määrä Järjestelmässä on noin 30 000 asiakkaan tiedot. 

Tunniste Osoite ja koordinaatit. 

Tuotanto ja ylläpito Järjestelmän ylläpidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Käyttö Tietojärjestelmää käytetään ympäristölupien käsittelyn ja valvonnan tehtävissä ELY-
keskuksissa, aluehallintovirastoissa ja kunnissa. Lisäksi aineistoa hyödynnetään valtakun-
nallisessa ympäristökuormituksen tarkastelussa. 

Tietojärjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä ympäristöhallinnossa ja rajoitetussa 
käytössä ympäristöhallinnon ulkopuolella. 

http://www.taloyhtio.net/
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Luottamuksellisuus Osittain julkinen. 

Laatu Tiedot ovat pääsääntöisesti edustavia 1990-luvun loppupuolelta alkaen. 

Lisätiedot SYKEn metatietopalvelu: metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/ 

Käytettävyys Tietojen käytettävyyttä parantaisi pysyvän rakennustunnuksen tallentaminen rakennuksil-
le. 

 

Verohallinnon kiinteistötietokanta 

Kuvaus Verohallinnon kiinteistötietokanta sisältää verotukseen liittyviä ominaisuustietoja kiinteistöistä ja 
rakennuksista. Tarkempi sisältökuvaus löytyy verohallinnon sivuilta. 

Kohteiden määrä Ei tiedossa. 

Tunniste Rakennustunnus ja kiinteistötunnus. 

Tuotanto ja ylläpito Tietokantaa ylläpitää Verohallinto ja ylläpito on jatkuvaa. Tietolähteinä ovat muun muassa VRK, 
MML ja kunnat. 

Käyttö Verohallinto käyttää tietoja kiinteistö- ja tuloverotuksen toimittamisessa. Lisäksi tietoja käyttävät 
muun muassa KELA ja Tilastokeskus. 

Luottamuksellisuus Tiedot eivät ole julkisia. 

Lisätiedot Verohallinto: https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Kiinteistotietokanta(12966) 

Käytettävyys Aineiston laajempi käyttö edellyttäisi, että julkistamiskelpoiset tiedot olisivat julkisesti saatavilla. 

 

  

http://www.nba.fi/
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