1. Rakennusvalvonta
rakennusvalvonta --> Rakennusvalvonta
rakennusvalvontaAsia --> RakennusvalvontaAsia ja 1..1
rakennusvalvontaAsiat ---> rakennusvalvontaAsiatieto ja 1..N
2.Käsittelyn tila
kasittelyntila --> kasittelyntilatieto ja 1..N
tilamuutos --> Tilamuutos ja 1..1
3. Luvan tunnistetiedot
lupatunnus --> Lupatunnus
rakennuksentunnus --> Rakennuksentunnus
4. Aiemmat luvat
viiteluvat --> viitelupatieto ja 1..N
aiempilupa poistettu välistä ja tiedot kiinni suoraan viitelupatieto:ssa
5.Osapuolet
osapuolet --> osapuolettieto
osapuolet --> Osapuolet
osapuoli --> Osapuoli
Osapuoli kapseloitu osapuolitieto propertyn alle
suunnitteliaja --> Suunnittelija
Suunnittelija kapseloitu suunnittelija propertyn alle
tyonjohtaja --> Tyonjohtaja
Tyonjohtaja kapseloitu tyonjohtaja propertyn alle
naapuri --> Naapuri
Naapuri kapseloitu naapuritieto propertyn alle
6. Rakennuspaikat
rakennuspaikat --> rakennuspaikkattieto ja 1..N
rakennuspaikka --> Rakennuspaikka
Sijainti kapseloitu sijaintitieto propertyn alle.
7. Toimenpiteet
toimenpiteet --> toimenpidetieto ja 1...N
toimenpide --> Toimenpide ja 1..1
rakennelma --> Rakennelma
Rakennelma kapseloitu rakennelmatieto propertyn alle
rakennus --> rakennustieto
katselmukset siirretty suoraan Toimenpide kohteen alle (oli aiemmin vain
Rakennuksen alla)
katselmukset --> katselmustieto
katselmus --> Katselmus
sijainti --> Sijainti
Sijainti kapseloitu sijaintitieto propertyn alle
8.Katselmukset
katselmukset --> katselmustieto ja 1..N
katselmus --> Katselmus ja 1..1
9. Lausunnot
lausunnot --> lausuntotieto ja 1..N
lausunto --> Lausunto ja 1..1
10. Päätökset
paatokset --> paatostieto ja 1..N
paatos --> Paatos
11. Muistiot
muistiot -->muistiotieto ja 1..N
muistio --> Muistio ja 1..1
12. Lisätiedot
lisatiedot kapseloitu kohteeseen Lisatiedot
13. Valmis rakennus
valmisrakennus --> Valmisrakennus ja 1..1
valmiitrakennukset --> valmisrakennustieto ja 1..N
Sijainti kapseloitu sijaintitieto propertyn alle.

14. Lisätty metatietoselvityksen suosituksen mukaiset kentät (kaikki
vapaaehtoisia tietoja)
15. Lupamääräyksien katselmuksenlajit korjattu Siton ehdotuksen mukaisesti
16. Arvojoukkoihin lisätty arvo "ei tiedossa"
17. Pakollisiin numeerisiin kenttiin mahdollistettu tyhjän antaminen käyttämällä
XML-attribuuttia "nil"
Sivu
18. LuvantunnisteTiedotType:stä Poistettu RakennuksenTunnus
19. rakval:Rakennus -> rakennuksenTiedot -> rakennustunnus: Lisätty kiinttun,
rakennusnro ja aanestysalue
20. ValmisRakennus:
- lisätty olotilamuutostieto 0..N, joka sisältää elementit muutosPvm ja olotila
(keskeneräinen uudisrakennus, purettu, valmis)
- lisätty kaytossaolotieto 0..N, joka sisältää elementit toteaja, toteamisPvm ja
tilanne(=Käytössäolotilanne VRK:n koodiston mukaisesti)
- lisätty rakennustieto elementti jolle luvalta kopioitu rakennustietojen osuus
ja sen rakennustunnuksesta poistettu ylimääräinen järjestysnumero
- lisätty vanhatRakennustunnus 1..N, joka sisältää elementit rakennustunnus ja
muutosPvm
- Poistettu rakennuksenTunnus
- Poistettu sijaintitieto

