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Miksi?

• Paperia, muistitikkuja, käytäväkeskustelu
• Tallennetaan sama tieto monta kertaa uudestaan -> virheitä
• Osa tiedosta häviää -> ei ole tallennuspaikkaa tai jää levynkulmalle
• Hidasta -> kallista

• Kaupungilla ei ollut tiedonhallintaa tietomallisuunnitelmille
• Haluttiin testata automaatiota ja tekoälyjä



2 –osainen hankekokonaisuus

• Infrasuunnitelmien tiedonhallinta (versiointi, hyväksyttäminen,
kommentointi)

• Infrasuunnitelmarevisioiden automaattinen siirto arkistoon ja
työmaalle

• Lopullisten versioiden automaattinen siirto arkistoon
• Kadunpitopäätökset
• Lopullisista versioista tiedon irrotus ja automaattisiirto

omaisuudenhallinnan rekisteriin
• WFS-rajapinnasta karttoja, raportteja tai mobiilikäyttöliittymä tiedon

tallentamiseen



PostgreSQL

S3

Tietoportaalidemo

• http://localhost:3000
• http://52.214.196.107:8080/swagger-

ui.html#/storage45rest45controller

UI REST Aksessointi

SES mailTekoäly
• versioi
• päättelee suunnitelmien
nimistä pää- ja alanumeron
• Alanumerosta esim. onko katusuunnitelma



Tietoportaaliprojekti käynnissä

• Portaalipalvelinten ja ympäristön pystytys, konfigurointi, CI/CD -
pipeline sekä tietoturva - Amazon Web Services  - 2 viikkoa –
kustannukset

• Portaalia ja sen demokäyttöliittymää on ohjelmoitu 3 viikkoa ja se on
lähes valmis.

• 2018 FME –tiedonsiirrot muihin järjestelmiin
• Arvioidut kustannukset 55000 euroa, joista KIRA-digin osuus 20 000

euroa.
• Toteutuneet kustannukset tähän mennessä 20 000 euroa.



Uuden projektin luominen –validoi tietoa



Projektin perustiedot näkymä- muut
hankkeeseen liittyvät projektit



Projektiin liittyvät suunnitelmat ja niiden
versiot



Suunnitelmien lisääminen - drag and drop (tai
resurssien hallinnasta) - validointia



Kommentointi ja kommenttien hyväksyminen



Uusi versio



Sähköposti-ilmoitus uudesta versiosta



Uuden version hyväksyminen



Projekti on valmis



Tiedonsiirto omaisuudenhallinnan
testikantaan
• Omaisuudenhallinnan hankkeessa rakennettiin Amazon Web Services

-ympäristöön
• PostGIS –testitietokanta
• Geoserver rajapinnoille

• Lisäksi testattiin älykästä FME –tiedonsiirtoa IM3 –tietomallista
PostGIS –tietokantaan

• Arvioidut kustannukset 59 000 euroa, josta KIRA-digin osuus 23 500
• Toteutuneet kustannukset n. 8000 euroa, joista KIRA-digin osuus n.

3000 euroa.



Tiedonsiirto FME:llä

PostgreSQL ja S3
• Toteumapiirustus ja sen

metatiedot
(IM –formaatti, dwg –

formaatti)

FME -Tiedonsiirto
PostGIS

• Aluegeometria
• Materiaalitieto



Mitä opittiin?
• Tietomalleissa paljon vaihtelua – automaattia vaikea rakentaa, jos ei noudateta hyvin tiukasti standardia

• Vain yksi ”pinta” eli kolmioverkko, ei saada katu- ja viheralueita omaisuudenhallintaa palvelevalla tarkkuudella.

• Taiteviivatiedolla saadaan piirtämisen tueksi dataa, mutta vaatii edelleen melko paljon käsityötä

• Tarkempi raportti https://github.com/ORGTYTESPOO/kiradigiasm/blob/master/Artikkeli_FINAL_14102017.pdf



Raportointi ja karttasovellus

• Keväällä 2017 demo katurekisteri- ja palvelutasomittaustiedon
yhdistämisestä karttasovellukseen ja automaattisesta raportoinnista

• http://www.espooinfrao.com/

PostGIS
• Aluegeometria
• Materiaalitieto

Espooinfrao.comGeoserver

PowerBI -raportit

WFS (-T)



Espooinfrao.com



Kadun kunnon päivittäminen



Karttanäkymä kunnossapitoluokan mukaan
sekä saman kuntotiedon tallennus



Paikkaushavainnon lisääminen



Automaattinen tiedonsiirto

• Vaatii vakioitua tietoa
• Dwg –piirustuksissa tasojen nimet jne. aina samat
• Tietomallissa noudatettava vastaavasti kansallista standardia
• Vaatii rajapintoja tai tietokannan kirjoitus- ja päivitysoikeuksia
• Vaatii koneluettavaa tietoa


