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KuntaGML Rakennusvalvonta 2.2.5 
KuntaGML Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu 2.2.5 
KuntaGML Yhteiset 2.1.10 

 

Muutokset: 

• SuunnittelijaRooli-koodissa muutokset:  
o RAK-rakennesuunnittelija -> rakennesuunnittelija 
o ARK-rakennussuunnittelija -> rakennussuunnittelija 
o GEO-suunnittelija -> pohjarakennesuunnittelija 

• Huoneistot muutos:  
o rakval:asuinhuoneistot -> rakval:huoneistot 

• Uudet suunnittelijaroolit:  
o Energiatodistuksen laatija 
o Kosteudenhallintakoordinaattori 
o Palotekninen suunnittelija 

• Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset sekä pätevyydet:  
o Lisättävä vaativuus-/pätevyysluokka: Vaativa + 

• Arvo ”Ei tiedossa” poistetaan hankkeen, toimenpiteen ja rakennuksen ominaisuustietojen 
kohdalta (poistetaan valinnaisilta tiedoilta) 

rakval:Rakennusvalvonta 
 rakval:rakennusvalvontaasiatieto 
  rakval:RakennusvalvontaAsia 
   rakval:osapuolettieto 
    yht:Osapuolet 
     yht:osapuolitieto 
      yht:Osapuoli 
       yht:kuntaRooliKoodi 
       yht:VRKrooliKoodi 
   rakval:rakennuspaikkatieto 
    rakval:Rakennuspaikka 
     yht:kaavanaste 
     yht:tasosijainti 
     yht:rakennuspaikanKiinteistotieto 
      yht:RakennuspaikanKiinteisto 
       yht:hallintaperuste 
   rakval:toimenpidetieto 
    rakval:Toimenpide 
     rakval:uusi 
      rakval:huoneistoala 
       yht:kayttotarkoitusKoodi 
     rakval:rakennustieto 
      rakval:Rakennus 
       rakval:rakentajatyyppi 
       rakval:omistajatieto 



        rakval:Omistaja 
         yht:kuntaRooliKoodi 
         yht:VRKrooliKoodi 
     rakval:rakennelmatieto 
      rakval:Rakennelma 
         rakval:kayttotarkoitus 
   rakval:katselmustieto 
    rakval:Katselmus 
     rakval:katselmuksenRakennustieto 
      rakval:KatselmuksenRakennus 
       yht:katselmusOsittainen 
   rakval:lisatiedot 
    rakval:Lisatiedot 
     rakval:suunnittelijanVaativuustaso 
      yht:suunnittelijaRoolikoodi 
      yht:VRKrooliKoodi 
      yht:patevyysvaatimusluokka 
      yht:vaadittuPatevyysluokka 
     rakval:tyonjohtajanVaativuustaso 
      yht:VRKrooliKoodi 
      yht:patevyysvaatimusluokka 
      yht:vaadittuPatevyysluokka 
    rakval:hankkeenVaativuus 
 
rakval:valmisRakennustieto 

 rakval:ValmisRakennus 
   rakval:rakennustieto 
    rakval:Rakennus 

      rakval:rakennuksenTiedot 
       rakval:kayttotarkoitus 
       rakval:rakentamistapa 

      rakval: kantavaRakennusaine 
        rakval: rakennusaine 
      rakval:julkisivu 
        rakval: julkisivumateriaali 

     rakval:lammitystapa 
     rakval: lammonlahde 
       rakval: polttoaine 

rakval: huoneistot 
  rakval: valmisHuoneisto 

         rakval: keittionTyyppi 
         rakval:huoneistonTyyppi 

      rakval:rakentajatyyppi 
      rakval:omistaja 
       yht:kuntaRooliKoodi 
       yht:VRKrooliKoodi 
 
rakval: Rakennus 
  rakval:tasosijainti 
  rakval: rakennuksenTiedot 
   rakval:kayttotarkoitus 

 rakval:rakentamistapa 
  rakval: kantavaRakennusaine 
   rakval: rakennusaine 

   rakval: julkisivu 



    rakval: julkisivumateriaali 
   rakval:lammitystapa 
   rakval:lammonlahde 
    rakval: polttoaine 

 rakval: huoneistot 
  rakval: huoneisto 
   rakval: huoneistonTyyppi 

  rakval:rakentajatyyppi 
  rakval:omistajatieto 
    rakval:Omistaja 
    yht:kuntaRooliKoodi 
    yht:VRKrooliKoodi 

 

• Rakennukseen kohdistuvan toimenpiteen tietoja (muuMuutosTyo):  
o Lisättävä:  

 Korjausaste 
 Muutosala 

• Osittainen käyttöönotto (huoneistot):  
o Uusi valinnainen elementti osittaiselle käyttöönottopäivälle 

(rakval:toimenpidetieto/rakval:Toimenpide/rakval:rakennustieto/rakval:Rakennus/rakval:r
akennuksenTiedot/rakval:asuinhuoneistot/rakval:huoneisto/rakval:kayttoonottoPvm)  

o Kommentiksi: Huoneiston käyttöönottopäivä (rakennuksen osittainen käyttöönotto) 

• Suunnittelijoille vastuun alkamis- ja loppumispäivä (Sijaisuudet ja suunnittelijoiden vaihdokset 
(päävastuullisuus)) 

• Katselmuksille lisättävä rakennuksen osittaista käyttöönottoa tukeva rakenne 
o Valinnainen elementti 

rakval:katselmustieto/rakval:Katselmus/rakval:katselmuksenRakennustieto/rakval:Katsel
muksenRakennus/rakval:huoneistoKayttoonotto (0-n)  

o Pakollinen elementti   
rakval:katselmustieto/rakval:Katselmus/rakval:katselmuksenRakennustieto/rakval:Katsel
muksenRakennus/rakval:huoneistoKayttoonotto/rakval:HuoneistoKayttoonotto (1-1) 

o Pakollinen elementti   
rakval:katselmustieto/rakval:Katselmus/rakval:katselmuksenRakennustieto/rakval:Katsel
muksenRakennus/rakval:huoneistoKayttoonotto/rakval:HuoneistoKayttoonotto/rakval:val
takunnallinenHuoneistotunnus 

• Lupamääräyksiin toteaja tieto 
o Uusi valinnainen elementti: 

(rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays/rakval:t
oteaja) - String 



• Tuki määräaikaiselle ja tilapäiselle toiminnalle 
o Uudet valinnaiset elementit toiminnalle ja toimijalle: Toiminta (esim. päiväkoti) 

(rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays/rakval:t
oiminta/rakval:Toiminta/rakval:toiminnanLaji) 
 String: Toimija (esim. Päiväkoti mennikäinen Oy) 

(rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays
/rakval:toiminta/rakval:Toiminta/rakval:toimija), vapaaehtoinen 

o Uusi pakollinen elementti: Toiminnan laji 
(rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays/rakval:t
oiminta/rakval:Toiminta/rakval:toiminnanLaatu)        
 enumeraatio: tilapäinen, määräaikainen 

o Uusi valinnainen elementti: 
(rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays/rakval:t
oiminta) (0-n)   
 Kommentiksi: määräaikainen ja tilapäinen toiminta, 
 Lisätään: kommentti 

o Uusi pakollinen elementti: 
(rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays/rakval:t
oiminta/rakval:Toiminta)  (1-1) 

o Toiminnan rakennukset  
 (rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays

/rakval:toiminta/rakval:Toiminta/rakval:toiminnanRakennustieto)  (1-n, 
pakollinen)    

 (rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystieto/yht:Maarays
/rakval:toiminta/rakval:Toiminta /rakval:toiminnanRakennustieto/ 
rakval:ToiminnanRakennus) (1-1, pakollinen) 

 Tasolle sijoitetaan: rakval:RakennustunnusType -kokonaisuus 
• typen alle uusi valinnainen elementti purkutiedolle     

o rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystie
to/yht:Maarays/rakval:toiminta/rakval:Toiminta/rakval:toiminnanR
akennustieto/ rakval:ToiminnanRakennus/rakval:purku  
 boolean 

• typen alle uudet valinnaiset elementit toiminnan päättymisen 
toteamiselle 

o rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystie
to/yht:Maarays/rakval:toiminta/rakval:Toiminta/rakval:toiminnanR
akennustieto/ rakval:ToiminnanRakennus/rakval:toteaja 
 String  

o rakval:paatostieto/yht:Paatos/yht:lupamaaraykset/yht:maaraystie
to/yht:Maarays/rakval:toiminta/rakval:Toiminta/rakval:toiminnanR
akennustieto/ rakval:ToiminnanRakennus/ yht:toteamisHetki 
 xs:date 



• Suunnittelijan vaadittu pätevyys 
(rakval:osapuolettieto/yht:Osapuolet/yht:suunnittelijatieto/yht:Suunnittelija/yht:vaadittuPatevyysl
uokka)    

o Uudet luokat enumeraatioon:  
 A+  

• kommentiksi: A+ vaativa+  
 B+  

• kommentiksi: B+ tavanomainen+ 

• Suunnittelijan pätevyys 
(rakval:osapuolettieto/yht:Osapuolet/yht:suunnittelijatieto/yht:Suunnittelija/yht:patevyysvaatimusl
uokka)    

o Uudet luokat enumeraatioon:  
 A+  

• kommentiksi: A+ vaativa+  
 B+  

• kommentiksi: B+ tavanomainen+ 

• Työnjohtajan vaadittu pätevyys 
(rakval:osapuolettieto/yht:Osapuolet/yht:tyonjohtajatieto/yht:Tyonjohtaja/yht:vaadittuPatevyysluo
kka)    

o Uudet luokat enumeraatioon:  
 B+    

• kommentiksi: B+ tavanomainen+ 

• Työnjohtajan pätevyys 
(rakval:osapuolettieto/yht:Osapuolet/yht:tyonjohtajatieto/yht:Tyonjohtaja/yht:patevyysvaatimuslu
okka)    

o Uudet luokat enumeraatioon:  
 B+  

• kommentiksi: B+ tavanomainen+ 

• Työnjohtajille FISE-kelpoisuusluokittelu ja linkki FISE-pätevyyskorttiin (yht:FISEpatevyyskortti) 
o FISE-kelpoisuusluokitus koottava FISE:n pätevyysrekisterisivulta (ks. mallia 

suunnittelijoista) 

• Rakennusvalvonta-asian tila (rakval:kasittelynTilatieto/yht:Tilamuutos/yht:tila) 
o Uusi tila enumeraatioon: ”yksi tai useampia luvan rakennuksista on käyttöönotettu” 

• Turvakieltotieto myös työnjohtajille ja suunnittelijoille (yht:turvakieltoKytkin) 


