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MUISTIO

OHJAUSRYHMÄ

Aika

18.12.2018, klo 12.10 – 13.00

Paikka

Kuntatalo & Skype

Läsnä

Timo Tolkki
Juha Saarentaus
Juha Järvi
Pasi Lappalainen
Maiju Kähärä

Helsingin kaupunki
Geowise Oy
Suomen Kuntaliitto ry
Nosto Consulting Oy
Nosto Consulting Oy (siht.)

Jari Torvinen
Janne Hartman
Mirja Metsälä

Kuopion kaupunki (pj.)
Jyväskylän kaupunki
Espoon kaupunki

Skypen kautta:

1. Kokouksen avaaminen
Todettiin kokoukseen osallistujat.
Matti Holopainen (Kuntaliitto) oli estynyt, ja hänen varahenkilönään toimi
Juha Järvi.
Maanmittauslaitoksen edustaja ohjausryhmässä on vaihtunut. Uusi jäsen
on Jurkka Tuokko, mutta hän oli estynyt osallistumaan kokoukseen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jari Torvinen.
Kokouksen sihteerinä toimi Maiju Kähärä.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio oli lähetetty sähköisesti kommentoitavaksi
marraskuussa. Muistio hyväksyttiin.
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3. Projektin tilannekatsaus
Pasi mainitsi, että käyttötapaukset on tunnistettu ja hyväksytty edellisessä ohjausryhmän kokouksessa.
Lisäksi Juha S. täydensi, että käyttötapauksiin liittyen on kontaktoitu toimijoita kuntakentän ulkopuolelta. Heillä on omia hankkeita, joissa he
käyttävät tai tulisivat käyttämään kaupunkimalleja. Tulisi pohtia, miten
tämän projektin tulokset vaikuttavat/vaikuttaisivat näihin ja kuinka kaupunkimalleja voisi testata käytännössä.
Juha S. kertoi myös tiedotukseen liittyvistä asioista. Verkkosivut ovat
käytössä, ja tiedotteisiin liittyen blogikirjoituksia on tehty.
Teemoista, kohteista ja ominaisuuksista on julkaistu ensimmäinen versio
marraskuun lopulla, ja se löytyy projektin nettisivuilta. Tarkoituksena
tuoda Excel muoto rinnalle.
Edellisen työpajan tuloksena ehdotettiin, että ominaisuustietolaajennus
esitettäisiin englanniksi, jolla olisi suomenkielinen selite (=ominaisuuden
kuvaus). Ohjausryhmä oli ehdotuksen kannalla.

4. Projektin sopimus- ja laskutustilanne
Ohjausryhmä hyväksyi, että kaupunkikohtaisten sopimusten mukainen 2.
maksuerä (25 %) on laskutuskelpoinen.
Pasi mainitsi, että projekti on aikataulussa.

5. Muut asiat
Todettiin, että JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli ja geometriat: Rakennukset ja rakenteet -suositus on viivästymässä aiemmin ilmoitusta aikataulusta. Suosituksen hyväksyntä tulee ajoittumaan loppuvuoteen 2019.
Seuraava työpaja järjestetään 29.1.2019 klo 13 Helsingissä.
Päätettiin, että seuraava ohjausryhmän kokous on pe 29.3.2018 klo 910.30 Skypessä.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.00.

Maiju Kähärä

