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Tuotteet 

Erilaisia tietopalvelukokonaisuuksia toiminnanohjaukseen 

 
Asiakkaat 
Infran hoitoon, ylläpitoon ja rakentamiseen osallistuvia 
viranomaisia ja yrityksiä 

Tietomekka Oy 

Liikevaihdon  

jakauma 



Sisältö 

• HARJA –järjestelmä 

• Hoitourakoissa käyttöön 1.10.2016 

• Ylläpidon aikataulu 

• HARJA tiemerkintäurakoissa 
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Hoitourakoissa käyttöön 1.10.2016 

HARJA –integraatiot toiminnoittain 

• Urakoiden haku 

• Toteutumat/Työsuoritteiden kirjaus (kokonaishintaiset 

työt) 

• Toteutumat/Työsuoritteiden kirjaus (yksikköhintaiset 

 työt) 

• Toteutumat/Materiaalien kirjaus 

• Työkoneseuranta 

• Toteutumat/Tarkastusten kirjaus (Tarkastus, havainto) 

• Toteutumat/Varusteiden hallinta(Tierekisteriin menevä 

muutostietoa) 

• Päivystäjätiedot 

• Ilmoitusten hallinta 

• Laatupoikkeamat 

 

 

Testidataa 

lähetetään jatkuvasti 

 

Pilottiurakoiden 

tiedonsiirto 

käynnistyy 

toukokuussa 

 

Tuotantokäyttöön 

1.10.2016 



Ylläpidon aikataulu 



• HARJA -järjestelmän käyttö tiemerkintäurakoissa, info- ja 

keskustelutilaisuus 25.11.2015 

• Suunnittelupalaveri Solita&Tietomekka 15.1.2016, tekninen rajapinnan 

määrittely ja testaus 

• Alustavia HARJA –toimintoja tiemerkintäurakassa 

o Yleistä- ja yhteystiedot 

o Uusien päällysteiden kohde- 

luettelo 

o Taloudellinen seuranta 

o Toiminnallisen laadun seuranta 

o Aikataulun hallinta 

o Yhteistyö tienpäällystysurakan kanssa 

o Tieliikennekeskukseen tehtävät ilmoitukset 

o Välitavoitteet 

o Raportointi 

 

 

 

 

 

 

 

HARJA tiemerkintäurakoissa 



• Alustavia HARJA –toimintoja tiemerkintäurakoissa 

o Päällystyskohteiden aikataulu pidetään aina ajan tasalla niin että 

sen näkyy saman sisältöisenä sekä päällystys- että 

tiemerkintäurakassa  

o Viikoittain torstaisin lähetetään Harjasta 

T-LOIK –järjestelmään urakasta seuraavalle 

viikolle suunniteltujen kohteiden tiedot  

o Tilannekuva HARJA –käyttäjille 

o Aktiiviselta kohteelta TMA-laitteen ja 

tiemerkintäkojeen liike reaaliajassa 

(Massa-, maali, merkintäkone, jyrsin) 

 

 

 

 

 

 

 

HARJA tiemerkintäurakoissa 



• HARJA on kaikkien liikennemuotojen hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan 

sekä sopimusten ja palautteiden hallintaan valmistuva järjestelmä 

• HARJA otetaan käyttöön vuosina 2016-2018 järjestyksessä tienpito, 

vesiväylät rautatiet 

• Tiestön hoidon alueurakoissa käyttöön 1.10.2016 

• Tienpäällystys- ja tiemerkintäurakoissa käyttöön 1.1.2017 

• Tiemerkintäurakoissa vaiheistus 2016 

o Siirrettävän tiedon määrittely keväällä 

o Rajapinnan toteutus ja testaus ennen 

kesälomia 

o Pilotointiin syyskuussa  

 

 

 

 

 

 

Yhteenvetoa 



Lisätietoa antavat 

 
Keijo Pulkkinen, 040 8212646, 

keijo.pulkkinen(at)tietomekka.fi 

 

Ilkka Juusola, 040 5305517, 

ilkka.juusola(at)tietomekka.fi  
 


