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Rakennuttamishankkeen elinkaari

› Rakentamisen elinkaareen sisältyy useita eri vaiheita viranomaisvelvoitteineen

› Eri vaiheissa on mukana useita eri sidosryhmiä ja näiden järjestelmiä sekä tunnisteita

› Eri osajärjestelmät luovat samasta kohteesta omia tunnisteita ja tietovarastoja. 

› Saman kohteen tiedot ja tunnisteet hajoavat sirpaileisesti, eikä yhtenäistä kuvaa voida 
koko elinkaaren ajalta tai sen aikana muodostaa

› Tietojen vaihto eri järjestelmien välillä hankalaa, koska kokonaiskuva puuttuu -> tietoja ei 
voida yhdistellä
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Samaa perustietoa ylläpidetään useassa eri paikassa, mikä johtaa ristiriitoihin tiedon oikeellisuudesta ja käyttöoikeuksista
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Luotettava työmaa

› Tunnistaudu ja perusta/linkitä yrityksesi

› Perusta työmaasi

› Yhdistä urakkaketjusi Luotettava kumppani ja Luotettava 
Työntekijä -tiedot

› Tuo rakennuttamishankkeen tiedot omista siiloista ja/tai 
toimittajilta

› Hankesuunnittelu, projektipankit – sopimus- ja suunnittelutiedot

› Työmaajärjestelmät – työntekijä ja toimitusketjutiedot

› Toimittajarekisterit ja laskutusjärjestelmät (Veron urakkatiedot)

› Anna lupa työmaan tietojen luovutuksiin ja käyttöön

› Vie tai linkitä työmaan rikastetut ja harmonisoidut tietovirrat 
toimitusketjulle

› Ohjaa ja valvo hankkeen ja työmaan tietovirtoja



Linkitettäviä tietoja

› Työnantaja-työmaa-työntekijä -tunnistautuminen 
Ilmoita-palvelussa

› Tunnistautuminen henkilö –> yritys (”Luotettava työnantaja”)

› Luvitus – prokura ja allekirjoitusoikeudet 

› Yritys – ja konsernitiedot - rakennuttaja & toimittajat

› huom erilaiset konsernirakenteet yhteisöt –yksityiset – kaupungit

› Luotettava kumppani - raportit

› Urakkaketjut

› Työntekijätiedot - työsuhde

› Luotettava työntekijä – tiedot – Valtti ja Taitorekisteri



Linkitettäviä tietoja

› Työmaa, urakka- ja urakkaketjutietojen välittäminen 
Vero / AVI 

› rakentamisilmoitukset työntekijä – urakka (Vero)

› ennakkoilmoitukset alkavasta rakentamistyöstä (AVI)

› tilaaja/toimittaja– konsernitiedot 

› Rakennuslupatietojen välittäminen

› tiedot kuntien lupamenettelyistä vaiheittain

› Sähköinen työllistyminen…

› RALA-referenssitietojen välittäminen…



Linkitettäviä tietoja

› Hankkeen sopimukset ja projektipankkien tiedot

› suunnittelu- ja urakkakilpailutusten sopimukset 

› arkkitehti, rakenne, talotekniikka, taloautomaatio, vesi&viemäröinti, 
palotekniikka, sähkö…

› aikataulut, tehtäväluettelot ja vastuunjakotaulukot

› rakennus-, sähkö- ja LVI-tuotteiden tiedot

› urakkatiedot

› urakkamuodon mukaan - suunnittelualueet ja urakkaketjut

› rakennushankkeeseen ryhtyvä – rakennuttaja – rakenuttajakonsultti / projektijohto –
pääsuunnittelija – päätoteuttaja – aliurakoitsija – sivu-urakoitsija

› työmaan toteutus- ja logistiikkasopimukset



Vaiheessa 1 - rakennustyömaan 
viranomaismenettelyt

› Rakennushanketiedot – rakennuttajayhteisö - STV asiakkaat ja partnerit

› Rakennuslupatiedot – kunnan rakennusvalvonta - Lupapiste, Trimble

› rakennushankkeen lähtö- ja suunnitelmatiedot

› Rakentamistyön ennakkoilmoitus – Etelä-Suomen Aluehallintovirasto ESAVI 

› edellisiin lisättynä rakennustyön urakkamuoto, vastuuhenkilöt ja urakkaketjun toimittajatiedot

› Lähetetyn työntekijän ennakkoilmoitus – Etelä-Suomen Aluehallintovirasto ESAVI

› ulkomaisen työnantajan ilmoitus Suomessa työskentelevästä työntekijästä

› Työmaarekisteröinti – vapaaehtoinen - Suomen Tilaajavastuu

› työmaan perustaminen ja työmaa-avain - Työmaarekisteri

› työnantajien rekisteröinti työmaalle – Ilmoita-palvelu

› työntekijöiden rekisteröinti työmaalle – Ilmoita-palvelu

› lähetettyjen työntekijöiden rekisteröinti työmaalle – Ilmoita-palvelu

› Verotusmenettely – Verohallinto

› työntekijäilmoitukset - yhteisen työmaan työntekijät

› urakkailmoitukset – rakentamistyön työmaa-, sopimus-, urakka- ja laskutustiedot

› Rakentamisen ohjaus - Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto



Rakennustyömaan ydintiedot 
rakennuttamishankkeessa

Rakennuspaikka
(kunta, kaup.osa, kortteli, 
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Rakennuksen taustatiedot
Ympäristöselvitys
Liitteet (piirustukset 
riskiarvio jne)

Työmaan nimi, 
käyntiosoite, pno, ptp
Työmaan kesto

Rakennuttaja
Päätoteuttaja
Turvallisuuskoordinaattori
Työnantajat ja itsenäiset 
työnsuorittajat
Työntekijämäärät keskim.

Rakennushankkeen tyyppi
Rakennushankkeen 
toteutusmuoto
Turvallisuus ja 
käyttösuunnitelmat sekä 
kartoitukset (on/ei)
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työsuojelu
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verotusmenettely 
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hallinnon-
luovutus

Yhteinen työmaa - työnsuorittaja/sopimus
(työmaata identifioiva numero, työmaan 
numero, sijainti, lähiosoite, pno, ptp)
Työmaan alkupvm - loppupvm

Tiedonantovelvollinen (Rakennuttaja, 
pääurakoitsija tai vuokratyön teettäjä)
Työnantaja
Vuokratyön teettäjä 
Työntekijä, lähetetty työntekijä
Urakanantaja
Urakoitsija

Toimeksiannon laji (urakointi, työvoiman 
vuokraus, jatkuva kunnossapito)

Urakka (sopimus)
Lasku (suoritus)
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Tunnisteet hankkeen elinkaarella
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