Muutokset skeemoissa
Yhteiset skeema:














Versionumero 2.1.6  2.1.7
LupamaarayksetType:
o Muutettu ”rakennusoikeudellinenKerrosala” decimal tyyppiseksi
o Elementtiin ”vaadittuErityissuunnitelmatieto” lisätty elementti ” toteutumisHetki”
Katselmus elementti: Lisätty elementti ”muuTunnustieto”
SuunnittelijaType:
o lisätty elementti muuSuunnittelijaRooli
o lisätty elementti postitetaanKytkin
RakennuspaikkaType:
o Muutettu ”rakennusoikeudellinenKerrosala” decimal tyyppiseksi
OsapuoliType:
o lisätty elementti postitetaanKytkin
o lisätty elementti laskuviite
SuunnittelijaRoolikoodiType:
o Arvojoukkoon lisätty: ”muu”
KayttotarkoitusType:
o pintaAla: muutettu tietotyyppi kokonaisluku tyyppiseksi
Uusi tietotyyppi: AvainArvoType
PäätöspöytäkirjaType:
o "myönnetty aloitusoikeudella "  "myönnetty aloitusoikeudella" (eli välilyönti
poistettu tekstin lopusta)

Rakennusvalvonta skeema:












Versionumero 2.2.0  2.2.1
Viittaus Yhteiset skeema versiosta 2.1.6  2.1.7
RakennusvalvontaAsiaType
o Lisätty elementti: “avainSana”
o Lisätty elementti:”menettelyTOS”
RakennuksenTiedotType:
o Muutettu ”rakennusoikeudellinenKerrosala” decimal tyyppiseksi
ValmisRakennusTiedotType
o Muutettu ”rakennusoikeudellinenKerrosala” decimal tyyppiseksi
LaajennuksentiedotType:
o Muutettu ”rakennusoikeudellinenKerrosala” decimal tyyppiseksi
Elementti muuMuutosTyo:
o Lisätty elementti: ”rakennustietojaEimuutetaKytkin”
RakennelmanKayttotarkoitusType
o Lisätty arvojoukkoon: "Varastointisäiliö"
o Lisätty arvojoukkoon: "Aurinkopaneeli"
Lisätty elementti
o haettuAloitusoikeuttatieto:
 "HaettuAloitusoikeutta":
 "haettuAloitusoikeuttaKytkin" boolean
 “perustelut” string

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu skeema:




Versionumero 2.2.1  2.2.2
Viittaus Yhteiset skeema versiosta 2.1.6  2.1.7
PoikkeamisAsiaType



o Lisätty elementti: “avainSana”
o Lisätty elementti:”menettelyTOS”
SuunnittelutarveasiaType
o Lisätty elementti: “avainSana”
o Lisätty elementti:”menettelyTOS”

Vaikutukset skeemoihin
Taulukoissa pyritty kuvaaamaan miten edellä kuvatut muutokset heijastuvat MaaainesLuvat,
Rakennusvalvonta ja Poikkeamisasia ja SuunnittelutarveAsia skeemoissa
Poikkeamisasia ja Suunnittelutarveasia
Poikkeamisasia
..
osapuolettieto
Osapuolet
osapuolitieto
Osapuoli
postitetaanKytkin
laskuviite
suunnittelijatieto
Suunnittelija
postitetaanKytkin
…
rakennuspaikkatieto
Rakennuspaikka
rakennusoikeudellinenKerrosala
…
paatostieto
Paatos
lupamaaraykset
rakennusoikeudellinenKerrosala
vaadittuErityissuunnitelmatieto
VaadittuErityissuunnitelma
toteutumisHetki
vaaditutKatselmukset
Katselmus
muuTunnustieto
…
avainsanaTieto
Avainsana
menettelyTOS
avainarvoTieto
Avainarvopari
avain
arvo
…

Suunnittelutarveasia
..
osapuolettieto
Osapuolet
osapuolitieto
Osapuoli
postitetaanKytkin
laskuviite
suunnittelijatieto
Suunnittelija
postitetaanKytkin
…
paatostieto
Paatos
lupamaaraykset
rakennusoikeudellinenKerrosala
vaadittuErityissuunnitelmatieto
VaadittuErityissuunnitelma
toteutumisHetki
vaaditutKatselmukset
Katselmus
muuTunnustieto
…
avainsanaTieto
Avainsana
menettelyTOS
avainarvoTieto
Avainarvopari
avain
arvo

Rakennusvalvontaskeema
RakennusvalvontaAsia
…
osapuolettieto
Osapuolet
osapuolitieto
Osapuoli
postitetaanKytkin
laskuviite
suunnittelijatieto
Suunnittelija
suunnittelijaRoolikoodi
…
muuSuunnittelijaRooli
postitetaanKytkin
…
rakennuspaikkatieto
Rakennuspaikka
rakennusoikeudellinenKerrosala
…
toimenpidetieto
Toimenpide
laajennus
laajennuksentiedot
rakennusoikeudellinenKerrosala
tilavuus
kerrosala
rakennusoikeudellinenKerrosala
kokonaisala
huoneistoala
muuMuutosTyo
…
paatostieto
Paatos
lupamaaraykset
rakennusoikeudellinenKerrosala
vaadittuErityissuunnitelmatieto
VaadittuErityissuunnitelma
toteutumisHetki
vaaditutKatselmukset
Katselmus
muuTunnustieto
…
lisatiedot
Lisatiedot
suunnittelijanVaativuustaso
suunnittelijaRoolikoodi
…
muuSuunnittelijaRooli
postitetaanKytkin
haettuAloitusoikeuttatieto
HaettuAloitusoikeutta
haettuAloitusoikeuttaKytkin
perustelut
…
avainsanaTieto
Avainsana
menettelyTOS
avainarvoTieto
Avainarvopari
avain
arvo
Rakennus
rakennuksenTiedot
rakennusoikeudellinenKerrosala
ValmisRakennus
rakennustieto
Rakennus
rakennuksenTiedot
rakennusoikeudellinenKerrosala
Rakennelma
kayttotarkoitus
Varastointisäiliö
Aurinkopaneeli

MaaainesLuvat skeema
MaaaineslupaAsia
…
osapuolettieto
Osapuolet
osapuolitieto
Osapuoli
postitetaanKytkin
laskuviite

Asemakaava




Versionumero 2.1.1  2.1.2
Viittaus Yhteiset skeema versiosta 2.1.6  2.1.7
Kaavayksikkö elementille lisätty kaksi uutta ominaisuutta:
o korotettuKiinteistoveroalkuPvm [0..1]
o korotettuKiinteistoveroloppuPvm [0..1]

