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Tietomekka Oy tänään 

• Vahvistuksia joukkueeseen 

• Organisointia päivitetty 

• Teknoventure tukemaan 

kehittämistä ja kasvua 

• Tuotealustojen uusiminen 

– WebAutori 

– OfficeAutori 

• Serverisalin kapasiteetin 

merkittävä lisääminen 

• Uusia tietopalvelutuotteita esim. 

– Ratojen kunnossapidon seuranta 

– Päällystepuolen urakat ja palvelusopimukset 

– Ajoneuvoliikenteen nopeusmittaus 

– Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskenta 

 

 

 

 

 

 



• Hoidon ja ylläpidon alueurakoiden 

tietopalvelun pohjalta kehitetty 

tiemerkintöjen palvelusopimuksiin 

• Tietopalvelusta muodostunut moni-

puolinen työkalu työnohjauksen, 

seurannan, tiedonhallinnan ja 

raportoinnin tueksi 

 

 

Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimuksen tietopalvelu 



Tietopalvelun sovellusperhe 

• PCAutori 

– Maastokäyttöliittymä, karttanäkymä, 

merkintäsuunnitelmat 

• Rolleri 

– Paikannus, tiekuvaus 

• Maaluri 

– Maalauskoneen ohjausboxin (Trysil) 

lähettämän tiedon näyttösovellus 

• WebAutori 

– Tablet- ja älypuhelinkäyttöön kehitetty 

sovellus, esimerkiksi pienmerkintöjen 

inventointiin ja merkintöjen kunnon arviointiin 

• OfficeAutori 

– Toimistokäyttöliittymä maastokäyttöliittymistä 

lähetetyn tiedon raportointiin, yhteenvetoihin ja 

kartta- sekä taulukkoesityksiin 

 

 



 

 

 

Maastokäyttöliittymä PCAutori 

PC AUTORI – sovelluksen ominaisuuksia: 

• Reaaliaikainen tieosoitteen määritys GPS -

paikannuksen avulla  

• Tarvittavien lähtötietojen haku langattomasti 

tietopalvelusta päätelaitteeseen 

• Tietojen kirjaus asiakkaan tarpeiden mukaan 

suunnitelluille lomakkeille 

• Kuvatietojen liittämismahdollisuus 

lähetettäviin tietoihin 

• Kohde- ja reittitietojen tallennus sekä 

langaton lähetys tietopalveluun 

• Rasteritaustakarttojen käyttömahdollisuus, 

uutuutena Maanmittauslaitoksen kartta-

aineisto katuosoitetarkkuudella   

 



Maastokäyttöliittymä - työnohjaukseen seurantapalkki 

Merkintäohjelma 

– Muodostetaan paluuheijastavuus- tai 

kuntoarvojen perusteella 

– Kiinnitetään tekijä 

– Tekijä lataa ohjelman 

maastosovellukseen 

– Sovellus opastaa äänimerkein ja 

seurantapalkin avulla toimenpiteet 

ohjelmoituihin kohtiin 

 

 

 

 

 



Maaluri 



WebAutori 



Kehittäminen - OfficeAutori 



 
  

Kehittäminen - OfficeAutori 



• Vuonna 2012 uutena vaatimuksena ylläpito-

merkintöjen raportointi niin, että merkinnän 

aloitus- ja lopetuskohta ilmoitetaan tieosoite-

tarkkuudella 

• Tilanne 2014 

– Trysil –tiedonsiirto käytössä neljässä boxissa 

– Tieto-Oskari –tiedonsiirto 10:ssä boxissa 

• Jatkokehitys 

– Trysilin uusi boxi tulossa, tuottanee tiedon 

samalla sisällöllä ja rakenteella kuin nykyinen 

– Tieto-Oskarin boxin tiedonsiirtoa kehitetään 

talven 2014-2015 aikana 

– RME:n boxissa ei vielä ominaisuutta tiedon 

tuottamiseen 

 

 

 

Kehittäminen - Tiedonsiirron automatisointi 



• UUD ELY –keskuksen palvelusopimuksissa sopimusehtona 

‒ Pienmerkintöjen työnaikaisen toteumatiedon seurannassa ja raportoinnissa 

käytetään uutta pienmerkintöjen rekisterijärjestelmää. Tiedot syötetään 

järjestelmään lähtökohtaisesti tien päältä käyttämällä langatonta 

tiedonvälitystekniikkaa.  

• Tiedonkeruu WebAutori – ja tiedonhallinta OfficeAutori -sovelluksella 

 

Kehittäminen - Pienmerkintärekisteri 



• UUD ELY –keskuksen palvelusopimuksissa sopimusehtona 

‒ Palveluntuottajalla on oltava sähköinen ajantasainen (vähintään 15 minuutin välein 

päivittyvä) kalustonseurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata palveluntuottajan 

sekä aliurakoitsijoiden kaluston sijaintia ja liikkeitä palvelusopimusalueella 

(työkoneet, pienmerkintätyöryhmät ja törmäysvaimentimet).  

• Tiedonkeruu WebAutori – tai PCAutori -sovelluksella ja tiedonhallinta 

OfficeAutori -sovelluksella 

 

Kehittäminen - Kalustonseuranta 

Kalustonseuranta 

Tiemerkintätyöt 



• Harja keskittyy urakoiden toteuman seurantaan ja raportointiin. Harja käsittelee, 

välittää ja esittää laajasti urakoihin liittyvää tietoa, mutta ei ole perusrekisteri 

millekään tiedolle (mm. Aura- ja Liito –järjestelmien korvaaja) 

• Käyttöönotto järjestyksessä Tie-Rata-Vesi ja hoitourakoissa vaatimuksena 2016 

alkavissa 

 

 

 

Tulevaisuus – HARJA -järjestelmä 



• Käyttäjät 

– Käyttäjien valmiudet ja motivaatio uusien teknologioiden käyttöönotossa 

parantuneet viime aikoina  

– Käyttäjät hyödyntävät myös siviilissä vastaavia laitteita, sovelluksia ja 

tietoliikenneyhteyksiä jolloin käyttöönotto luontevampaa  

• Organisaatiot 

– Rohkeus uusien teknologioiden ja toimintamallien käyttöönottoon 

kasvanut 

– Vaikuttavina tekijöinä hyvät esimerkit hyödyistä, toiminnan tehos-

tamistarve ja tilaajien kasvaneet vaatimukset palveluntuottajilta 

• Teknologiat 

– Tablet –laitteiden käyttö lisääntynyt paljon ja kokemukset 

maastokäytöstä hyviä 

– Mobiilien tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin (nopeus, kattavuus) 

lisääntyminen mahdollistaa lähes ”toimisto-olosuhteet” maastoon 

– Uusia laitteita esim älykellot ja -lasit käytössä ja odotuksia myös niiden 

hyödyntämismahdollisuuksille kunnossapidon toiminnassa 

 

Tulevaisuus – Näkymiä 
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