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OHJAUSRYHMÄ 
 

  

Aika 1.10.2018, klo 11.30 - 12.45 

Paikka Skype 

Läsnä Jari Torvinen   Kuopion kaupunki (pj.) 

 Mirja Metsälä   Espoon kaupunki 

 Timo Tolkki   Helsingin kaupunki 

 Janne Hartman    Jyväskylän kaupunki 

 Matti Holopainen   Suomen Kuntaliitto ry 

 Pasi Lappalainen   Nosto Consulting Oy  

 Maiju Kähärä    Nosto Consulting Oy (siht.) 

 Juha Saarentaus (klo 12.20- 12.35) Geowise Oy 

 

1. Ohjausryhmän järjestäytymien 

Todettiin kokouksen osallistujat. 

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jari Torvinen ja varapuheenjoh-

tajaksi Janne Hartman. 

Kokouksen sihteerinä toimi Maiju Kähärä. 

Edustajat nimesivät itselleen seuraavat varahenkilöt ohjausryhmään: 

Helsingin kaupunki: Jarmo Suomisto 

Espoon kaupunki: Ari Purhonen 

Kuopion kaupunki: Marko Ahola 

Jyväskylän kaupunki: Eetu Lappalainen 

Suomen Kuntaliitto ry: Juha Järvi 

2. Projektin sopimus- ja laskutustilanne 

18 kaupunkia on mukana projektissa alkuperäisen suunnitelman mukai-

sesti. Kaikki sopimukset on allekirjoitettu. 
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Laskutustilanteesta: ensimmäiset laskut ovat lähteneet projektikaupun-

keihin ja hallinnollinen puoli on käynnistynyt. 

Projektiin osallistumisesta on käyty keskustelua buildingSmart Finlandin 

(bSF) kaupunkitoimialaryhmän ja Kokkolan kaupungin kanssa. Asia on 

kesken. 

Sopimuksessa on 4 maksuerää. Ensimmäinen ja toinen maksuerä (45%) 

tulevat maksuun tämän vuoden puolella (2018), ja ensi vuoden puolella 

erät 3 ja 4 (55%). 

3. Ohjausryhmän kokousaikataulu syyskaudella 2018 

Nosto Consulting ehdotti, että ohjausryhmä kokoontuu vähintäänkin aina 

silloin, kun seuraava maksuerä tulee hyväksyttäväksi. Kokouksessa nos-

tettiin esille tarve käsitellä erikseen kysymysmuistion asioita (asialistan 

kohta 4), ja ajankohdaksi ehdotettiin 26.10. Ohjausryhmän kokous 

Skypen kautta järjestetään myös 18.12.2018, jolloin hyväksyttäväksi tu-

lee toisen erän maksu (tavoite). Keväällä pidetään vielä vähintään kaksi 

ohjausryhmän kokousta.  

 

Päivämäärä Kellonaika Tapaaminen 

4.10. klo 12.45 – 15.30 Työpaja 1 

26.10. klo 12.00 - 13.30 Ohjausryhmän kokous 

1.11. klo 12.45 – 15.30 Työpaja 2 

13.12. klo 12.45 – 15.30 Työpaja 3 

18.12. klo 12.00 -13.30 Ohjausryhmän kokous 

4. Kysymysmuistio 30.8.2018, alustava keskustelu 

Ohjausryhmän jäsenille oli jaettu ennalta ns. kysymysmuistio. 

Yhteistyömalleihin ja toimijoihin liittyen keskustelua syntyi siitä, kuinka 

kunnat voisivat työskennellä paremmin yhdessä valtiopuolen kanssa. 

Kunnilta puuttuu kunnon keskustelufoorumi, ja syntyi pohdintoja siitä, 

kuinka kokonaisuutta viedään eteenpäin mahdollisesti seuraavassa vai-

heessa. 

Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin, voisiko Kuntatietopalvelu jatkossa viedä 

kuntien yhteisiä näkemyksiä eteenpäin. Myös bSFn roolia pohdittiin ja 

kuinka saada lisäarvoa kuntien käytännön ratkaisuihin.  

Tällä hetkellä ei ole suomalaista vaikutuskanavaa ja pohdittiin, mikä on 

oikea järjestäytymistapa. Tavoitteena tulisi olla kansainvälisiin standar-

deihin vaikuttaminen, mutta tällä hetkellä ei ole vaikuttamismekanismeja. 

Paikallisia ja kansallisia variaatioita tulisi välttää. Todettiin, että ei ole va-

raa rakentaa päällekkäisiä prosesseja. 
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CityGML 3.0 ja formaatin versiotasosta päätettiin keskustella lisää joulu-

kuun ohjausryhmässä. CityGML 3.0 esitellään myös alustavasti 4.10. jär-

jestettävässä työpajassa. 

Esille tuotiin myös tiedonhallintalain valmistelutyö ja GDPR sekä mainit-

tiin, että Rakennukset ja rakenteet- JHS  on lausunnolla. 

Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän ulkojäseneksi (ei äänivaltaa) 

pyydetään edustaja Maanmittauslaitoksesta. Yhteistyö koettiin tärkeäksi. 

Pasi Lappalainen ottaa asian hoidettavakseen Maanmittauslaitoksen 

suuntaan. 

Päätettiin, että ohjausryhmä muodostaa näkemyksen kysymysmuistiossa 

esitettyihin asiakohtiin viimeistään joulukuun 2018 aikana. 

5. Mahdolliset muut asiat 

Projektisuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi käsiteltävänä asiakokonai-

suutena ”sillat”. Asiasta on keskusteltu jo Kick off -tapahtumassa. Asiasta 

päätetään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.  

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.45. 

 

 

Maiju Kähärä 


