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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio on lähetetty osallistujille luettavaksi etukäteen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Kuntayhteistyön tiekartta (Jussi Immonen, Kari Hautamäki)
Jussi Immonen ja Kari Hautamäki esittelivät Paikkatietoalustaan tulevien palveluiden aikataulutusta.
Asiasta käytiin keskustelua ja mm. seuraavaa todettiin:
Osoitehaavilla kerätään sisäänkäyntejä ja kulkupisteitä. Tiedon keräyksessä käytetään myös joukkoistamista. Esimerkiksi taloyhtiöt, isännöitsijät ja kyläyhdistykset voivat olla tiedon tuottajia.
Yleinen mielikuva oli, että aktiivisen alkuvaiheen jälkeen osoiteasioista ei ole juurikaan tiedotettu ja
keskustelu kuntien kanssa on ollut vähäistä. Suuri osa Paikkatietoalustaan tulevasta tiedosta on kuntien
tuottamaa, mutta kokonaiskuva kuntien roolista on jäänyt kunnille hämäräksi.
Epäselväksi on jäänyt mm. kuka vastaa sisäänkäynneistä ja kulkupisteistä. Osoiteasioista kaivataan lisäinfoa.
Fingridin datahub:lla on liityntäpinta osoitetietojärjestelmään, koska jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle
pitää määrittää osoite. Myös tämä kannattaisi ottaa huomioon osoitetietojärjestelmässä.
Hydrografia -teemasta oli jäänyt epäselväksi se, että liittyykö se mitenkään esim. hulevesien hallintaan.
Hydrografia-teema ei liity tähän. Hydrografia-teemassa on 17 kohdeluokkaa (järven osa, virtaveden
osa, meren osa, uoman osa, uomapiste, rantaviiva, koski, sulkualue, kanava, saari, vesikivi, vesikivikko,
matalikko, vesikuoppa, lähde, vesiputous, maatuva vesialue).
Tieliikenteen käsitemalli on kommentoitavana ota kantaa -palvelussa 1.3. saakka.
Kevytväylien sisältö on kunnissa erittäin kirjava. Paikkatietoalustasta nähtiin potentiaalisena hyötynä
se, että jos kunta voisi syöttää järjestelmään väylätietoaan (silppua) ja kunta saisi järjestelmästä esim.
seutukunnan alueelta verkostomaista väylätietoa.

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa on tietoiskut sekä osoitetietojärjestelmästä (tiedon keräys,
vastuut) että tieliikenneverkosta. Kari varaa ajat esittäjiltä. Sovittiin myös, että mm. rakennukset, hydro
ja maasto tuotaisiin käsittelyyn kevään aikana.

4. Viestintäsuunnitelma (Kari Hautamäki)
Kari esitteli viestintäsuunnitelmasta kuntia koskevia asioita:
Kuntakiertue toteutetaan seuduittain koordinointiryhmän kuntia keskuskuntana. Kiertuetta ei aikatauluteta MML:n pääjohtajan maakuntamatkoihin. Esiin nousi myös ajatus, että MML:n johdosta olisi
edustus kiertueella. Kiertue aloitetaan Turusta 3.4 tai 4.4. Muita kevään kuntia Pori, Tampere, Lappeenranta sekä mahdollisesti Seinäjoki tai Vaasa. Keväälle on suunniteltu myös Itä-Uusimaan ja LänsiUusimaan tilaisuudet. Ajankohdat ja kaupungit sovitaan erikseen kaupunkien edustajien kanssa. Syksyllä jatketaan itään ja pohjoiseen (Kajaani, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Jyväskylä, Lahti, Mikkeli, Joensuu). Kuntakiertue on 3-4 tunnin mittainen (aamu- tai iltapäivä) ja sisältö on pääosin samanlainen, joskin sisältö jonkin verran vaihtelee seuduittain. Tilaisuudet pyritään pitämään enemmän keskustelutilaisuuksina kuin luentomaisina. Aiheina mm. osoitetietojärjestelmä (laatuanalyysit, Osoitehaavi), PTA:n
hyödyt kunnille (käyttötapauksia, laatuvahdin avulla aineiston parantaminen), mitä käyttöönotto käytännössä tarkoittaa kunnille, turvallisuus ja tietosuoja paikkatiedon perusparannustyössä. Tarpeen mukaan myös maankäyttöpäätökset voi olla aiheena. Koordinointityhmä piti sisältöä hyvänä.
Tavoitteena on, että erillinen kuntaviestintästrategia julkaistaan kevään aikana. Strategian luonnos annetaan koordinointiryhmän kommentoivaksi ennen julkaisua.
Paikkatietoalustan käyttöönottoa varten suunnitellaan ja toteutetaan tukipalvelut ja materiaalit. Materiaalisuunnittelua tehdään käyttötarveselvityksen pohjalta ja koordinointiryhmällä on mahdollisuus
kommentoida suunnitelmia.
Kuntafoorumiin haetaan uusia jäseniä ja toimintaa kehitetään niin, että myös hankkeen jälkeen foorumilla on mahdollisuus toimia Paikkatietoalustan kehittämisen tukena. Koordinointiryhmältä kaivataan
ideoita, kuinka saisimme lisää kuntafoorumiin jäseniä. Kuntakiertue on tietenkin yksi ”rekrytointikanava”. Keskusteluissa nousi esiin myös Kehto-foorumi, jonka kautta tietoa saataisiin levitettyä.

5. Ajankohtaista hankkeesta
Tärkeimmät ajankohtaiset asiat käytiin läpi edellisessä kokouksessa 28.1. Tässä kokouksessa ei ollut
uutta tiedotettavaa.

6. Muuta
Kari kävi läpi Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluiden ja tietojen hinnoittelua kunnille. Suuri osa palveluista on kunnille maksuttomia. Lisäksi osan palveluista kunta saa maksutta aineistonvaihtosopimuksella (kts. liitteet).

7. Seuraava kokous
12.3. klo 12-15 Pasilan Kokoustamo + Skype

