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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee tiedon dokumentointia ja raportointia asfalttipäällystys- 

työmaalla mobiilisovelluksen avulla. Työssä käsitellään aihetta ainoastaan päällystystyö-

maan näkökulmasta. Mobiilisovelluksella tarkoitetaan tässä työssä alustasta riippuma-

tonta järjestelmää, jota voidaan käyttää internetyhteydellä varustetulla älypuhelimella tai 

tablettitietokoneen avulla tienpäällystysurakoissa ympäri Suomea.  

Tämä opinnäytetyö perustuu omiin kokemuksiini sovelluksen käytöstä päivittäisessä 

työssäni työnjohtajana sekä kirjallisiin dokumentteihin. Opinnäytetyön tarkoituksena on 

kartoittaa sovelluksen hyötyjä sekä kehittämisen kohteita tulevaisuudessa. Tavoitteena 

on laatia yhtenäinen toimintamalli siitä, kuinka sovellusta käytetään päällystystyömailla 

raportointiin ja dokumentointiin. Tässä työssä kartoitetaan myös sovelluksen hyötyjä ver-

rattuna perinteiseen paperille tehtävään raportointiin.  

Mobiilisovelluksia työmaaseurantaan on tällä hetkellä tarjolla erilaisiin tarkoituksiin. So-

vellusten tehtävänä on helpottaa dokumentointia, mahdollistaa raportoinnin reaaliajassa 

sekä jakaa tietoa eri osapuolten kesken. Mobiilisovellukset helpottavat tarkastuksia, vir-

heiden ja puutteiden korjausten valvontaa sekä varmistaa, että kaikki vaadittava tieto on 

jatkuvasti saatavilla työmaalla. Sovellukset on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpei-

den ja käytön mukaan. 

Lemminkäinen Infra Oy:n päällystystyömailla on käytössä tiedon keruuseen ja dokumen-

tointiin mobiilisovellus, Tietomekka Oy:n tuottama ja ylläpitämä Autori-maastosovellus. 

Sovellusta käytetään päällystystyömaiden paikallistamiseen, tietojen raportoimiseen ja 

dokumentoimiseen. Urakoitsijan velvollisuudet raportoida tilaajalle ovat lisääntyneet ja 

tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Tähän tarkoitukseen tehdystä sovelluksesta on 

suuri hyöty, kun ajantasainen raportointi on mahdollista tehdä paikasta ja ajasta riippu-

matta.  

Rakennustyömaan dokumentointivelvollisuus määräytyy lakien ja asetusten, (asetus 

205/2009), tilaajan vaatimusten, yleisten urakkaehtojen (YSE 1998) sekä yritysten omien 
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käytäntöjen mukaan. Nämä velvollisuudet voidaan täyttää käytössä olevien mobiilisovel-

lusten avulla ja siten varmistaa dokumenttien ajantasaisuus ja riittävyys. Mobiilisovellus-

ten käyttö vähentää tarve ylläpitää paperisten dokumenttien laatimista ja arkistoimista. 

Lisäksi asiakirjat ovat välittömästi luomisen jälkeen käytettävissä ja esitettävissä tarpeen 

mukaan mobiilisovellusten käyttäjien kesken. 

2 ELY-keskuksen päällystykset Suomessa 

Suomen tieverkostosta on päällystettyjä maanteitä noin 50 000 km, mikä on 65% koko 

maantieverkosta. Tällä hetkellä huomattava osa päällysteistä on uudelleen päällystämi-

sen tarpeessa, mutta määrärahojen rajallisuudesta johtuen vain osa voidaan päällystää 

uudelleen. Uudelleen päällystäminen keskitetään ensisijaisesti päätieverkolle, kun taas 

muuta alempaa tieverkostoa kunnossapidetään pääasiallisesti paikkaamalla. Päätie-

verkko yhdistää valtakunnan eri osia ja alueita. Päätieverkko toimii runkona, mikä yhdis-

tää ja kokoaa alempiluokkaista tieverkkoa (Kuva 1). Päätieverkon pituus vuonna 2016 

oli 13 335 kilometriä, joka on 17 % maanteiden kokonaispituudesta. Päällystämisessä 

pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään menetelmää, jossa hyödynnetään van-

haa päällystettä uuden päällysteen raaka-aineena. Tämän menetelmän etuina ovat 

säästöt materiaalikuluissa jolloin myönnetyt määrärahat riittävät useamman ja laajem-

pien kohteiden korjaamiseen. Myös ympäristöhyötyjä saavutetaan kyseisellä menetel-

mällä vanhan päällysteen kierrätyksestä johtuen. [1.] 

Päällystystarpeita määritellään ja arvioidaan neljällä eri tavalla. Tiestömittauksissa kerä-

tään tietoa kuntomuuttujien avulla, jotka ovat uraisuus, tasaisuus, kantavuus sekä vau-

riot. Tasaisuus ja uraisuus kuvaavat tien pintakuntoa, kantavuudella ja vaurioilla arvioi-

daan tien rakenteellista kuntoa. Näiden arviointimenetelmien avulla määritetään ja ja-

otellaan tien kunto viiteen eri kuntoluokkaan (Kuva 2), jonka mukaan arvioidaan päällys-

tystöiden tarve ja luodaan yleiskuva maamme teiden korjaustarpeesta ja sen kehittymi-

sestä. [1.] 

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on päällystettyä tieverkkoa 7200 km, joista 2100 

km luokitellaan vilkasliikenteiseksi. Tämä vastaa 40 % koko Suomen maanteiden liiken-

nesuoritteesta vilkkaiden tieosuuksien osalta (Kuva 3.). Lisäksi päällystettyjä kevyenlii-

kenteen väyliä on 1100 km ja liittymien ramppeja 500 km. Uudenmaan ELY-keskuksen 
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mukaan teiden kunnon kehitys on huolestuttava ja huonokuntoisten teiden osuus on kas-

vanut jo 20 % tiestöstä. [1.] 

Päällysteiden tarvittava uusiminen kilpailutetaan vuosittain. Käytettävästä määrärahasta 

suurin osa käytetään uudelleen päällystämiseen. Paikkauksilla pyritään korjaamaan suu-

rimmat ja liikennettä vaarantavat reiät, routaheitot sekä halkeamat. Päällysteen uusimis-

terve vilkkailla teillä suuresta kulutuksesta johtuen on noin viiden vuoden välein. Pääl-

lystys pyritään suorittamaan mahdollisuuksien mukaan uusiopäällystyksellä, jossa 

vanha päällyste kuumennetaan ja sekoitetaan uuteen materiaaliin paikan päällä. Tätä 

menetelmää kutsutaan Remix-päällystykseksi. Päällyste joudutaan uusimaan kokonaan 

vain joka kolmas päällystyskerta. [1.] 

ELY-keskusten alueella maantiepäällystysten urakoita kilpailutettiin vuonna 2017 140 

miljoonan euron arvosta. Tienpäällystysurakat olivat pääosin yksivuotisia ja urakat ja-

kautuivat seuraavasti tarjouskilpailuiden perusteella: 37% Lemminkäinen Infra Oy, 31% 

NCC Industry Oy, 14 % Asfalttikallio Oy, 10 % Skanska Asfaltti Oy ja 7 %SL-Asfaltti Oy. 

[2.] 

 

 Päätieverkon numerointi [9.]. 
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 Tien kuntoluokituksen arvioimisperusteet [8.]. 

 

 

 Pääteiden osuus kotimaan henkilöliikenteestä sekä tavaraliikenteestä [9]. 
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3 Päällystyksen toteutus ja käytettävät asfalttilaadut 

Levitystyömaan toimintaan kuuluu asfalttimassan levitystyö ja siihen liittyvät oheistyöt 

työkohteessa. Työnjohdon tehtävänä on huolehtia, että kohteella on tehty valmistelevat 

työt kuten jyrsinnät, kaivojen piikkaukset, liikennejärjestelyt sekä että tarvittava koneka-

lusto on siirretty valmiiksi kohteelle. Työkohteen laajuudesta riippuu käytettävän kaluston 

määrä, määrä voi vaihdella käsin tehtävästä pienestä kohteesta suuriin valtateillä tehtä-

viin päällystyksiin.  

3.1 Käytettävä kalusto levitystyömaalla 

Normaalissa koneellisesti tehtävässä levitystyössä, maantie ja katukohteilla, kalusto ja 

työntekijöiden määrä määräytyy kohteen laajuuden ja tavoitellun levitystehokkuuden mu-

kaan. Valintaan vaikuttavat myös asfalttimassan laatu, päällystysleveys, pohjan laatu 

sekä myös siirtokustannukset.  

Levityskalusto katu- ja maantiekohteilla: 

• päälevitin, tela- tai pyöräalustainen, työskentely leveys 2.5 - 5,0 metriä. 

• apulevitin tarvittaessa, liittymät, pysäkit. 

• liimanlevitin, bitumiemulsion levitykseen ennen päällystystä. 

• jyrät, painoluokaltaan 3 - 8 tonnia, 1- 3 kpl. 

• bitumiemulsio- ja vesisäiliöt. 

• huolto-autot, liikenteenohjaus-laitteet. 

• massan kuljetuskalusto. 
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 Levityskalustoa, levittäjä, jyrsin sekä jyrä. [10.]. 

3.2 Työryhmä 

Työryhmän kokoon vaikuttavat samat tekijät, mitkä ovat mainittu kaluston valitsemi-

sessa.  Työryhmän koko on yleisesti 6 - 8 henkilöä. Päällysteen laatuominaisuuksiin vai-

kuttaa useat eri työvaiheet. Tulevan pinnan tasaisuus edellyttää hyvien raaka-aineiden 

ja teknisen työsuorittamisen lisäksi ryhmän ammattitaitoista toimintaa kullakin tehtävä- 

alueella. Käytännössä koko ryhmällä on velvollisuus osallistua toimenkuvasta eroaviin 

töihin työn edetessä. Työryhmä koostuu työtehtävien mukaan seuraavasti: 

• työnjohtaja 

• perämies, työryhmän työnjohtaja 

• levittimen kuljettaja 

• kolamies 1 - 2 kpl 

• pistomies, lapiomies 1 - 2 kpl 

• liimakoneen kuljettaja 

• jyrän kuljettaja 

• liikenteenohjaajat (tarvittaessa). 
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3.3 Asfaltin tyypit ja laadut 

Asfalttimassa koostuu kiviaineksesta, bitumisesta sideaineesta sekä lisäaineiden seok-

sesta. Lisäksi asfalttimassan valmistuksessa voidaan käyttää uudelleen vanhaa päällys-

tettä uuden raaka-aineena. Massa valmistetaan asfalttiasemilla, jossa raaka-aineet se-

koitetaan keskenään valmistusreseptin mukaan ja kuumennetaan valmiiksi tuotteeksi. 

Asfaltin laatu jaotellaan käytettävän raekoon, sideaineen sekä käytettävien lisäaineiden 

mukaan. Käytettävä kiviaineksen raekoko päällysteissä on kohteesta riippuen 6 - 32 mm. 

Asfaltin raaka- aineiden, asfalttimassojen ja asfalttipäällysteiden laatuvaatimukset on 

esitetty PANK ry: n julkaisemassa Asfalttinormit 2017 julkaisussa.  

Yleisimmät asfalttityypit käyttökohteittain: 

• AB, asfalttibetoni 

– yleisin kulutuskerroksena käytetty materiaali  

• ABS, sidekerroksen asfalttibetoni  

– kulutuskerroksen ja kantavan kerroksen välissä, kentillä ja liikennealueilla 
mikäli kuormitukset ovat suuria 

• ABK, kantavan kerroksen asfaltti  

– usein karkearakeinen, käytetään kantavan kerroksen päällä välittämään 
kulutuskerroksen kuormia ja lisäämään kestävyyttä 

• ABT, tiivis asfalttibetoni 

– vesitiivis, käyttökohteet kaatopaikat, kompostointikentät, altaat sekä poh-
javesisuojaukset 

• SMA, kivimastiksiasfaltti 

– hyvä kulutuksenkestävyys, käytetään vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. 
Raaka-aineena käytetään karkeaa, lähes tasarakeista sekä tasalaatuista 
murskattua kiviainesta. Lisäaineena on stabiloitu mastiksi 

• PAB, pehmeä asfalttibetoni 

– päällysteenä vähäliikenteisillä teillä, korvannut ns. öljysoran. 

• AA, avoin asfaltti 

– hyvin vettä läpäisevä rakenne, käytetään esim. urheilukentillä 

•  KBVA, kumibitumivalu-asfaltti  
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– valettava, kuumana lähes nestemäinen pinnoite. 

 

4 Tietyömaiden erityispiirteet ja seuranta 

Lemminkäinen Infra Oy käyttää päällystystyömaillaan työnaikaiseen seurantaan ja do-

kumentointiin mobiilisovellusta. Lisäksi tilaajalla ja sen edustajilla on käytössään kysei-

nen sovellus. Sitä käytetään työnjohdon työkaluna dokumentoidessa työmaata. Päällys-

tystyöt ovat liikkuvaa työtä, joten varsinaista paikkaa jossa työ suoritetaan, ei voida mää-

ritellä samoin kuin tavanomaisella rakennustyömaalla. Työkohteet muuttuvat nopeasti ja 

työ on luonteeltaan nopeasti etenevää. Kyseisestä syystä myös työn seuranta ja doku-

mentointi tulee olla jatkuvasti käytettävissä ja saatavilla. Mobiilisovellusten käyttö mah-

dollistaa sen, että ajantasaiset dokumentit ja tarvittavat tiedot ovat työmaatasolla jatku-

vasti käytettävissä ja saatavilla. Ajantasainen seuranta antaa mahdollisuuden reagoida 

mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin nopeasti etenevällä työmaalla, mikäli työn edetessä 

niitä ilmenee. Mobiilisovellukset voivat myös parantaa työturvallisuutta reaaliaikaisen 

seurannan avulla, kun epäkohtiin on mahdollista puuttua välittömästi. Työmaasovelluk-

sessa kirjataan ennen työn alkua turvallisuuteen vaikuttavat vaaratekijät, jolla mahdollis-

tetaan vaaratekijöiden huomioiminen jo ennen työmaan aloittamista. [5.] 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa päivittäin, 

johon merkitään työtä ja sen suorittamista koskevat tiedot ja tapahtumat. Päiväkirjaan 

merkitään myös mahdolliset tilaajan, viranomaisen, työmaan muun urakoitsijan tai asi-

antuntijan työmaalla tekemiä huomautuksia työn suorittamiseen liittyen. Kuittauksellaan 

työmaapäiväkirjan pitäjä osoittaa, että annetut huomautukset on saatettu tiedoksi muille 

osapuolille. Työmaapäiväkirja on oltava esitettävissä työmaan valvojalle. Myös niin so-

vittaessa, on muiden urakkasopijapuolten pidettävä työmaapäiväkirjaa. [3.] 

Rakennustyömaalla on pidettävä vähintään viikoittain kunnossapitotarkastuksia, joissa 

tarkistetaan ja seurataan työmaan turvallisuutta. Tarkastusten kohteina on muun mu-

assa työkohteiden ja työmaan järjestys, koneiden putoamissuojaukset, valaistus, kulku-

teiden turvallisuus, laitteiden kunto ja näkyvyys ja muut turvallisuuteen liittyvät seikat. 

Näistä tarkistuksista tulee rakennustyömaalla laatia työturvallisuutta mittaava pöytäkirja, 
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niin sanottu TR-mittaus. Päällystystyömaiden erityispiirteiden johdosta on näitä varten 

kehitetty paremmin soveltuva versio nimeltään Asfaltti-mittari. [4.] 

Koska mobiilisovelluksen käyttö yllä mainittuihin tarkoituksiin antaa urakoitsijoille mah-

dollisuuden reaaliaikaiseen työmaaseurantaan, mahdollistaa mobiilisovelluksen käyttö 

myös sen, että tienkäyttäjälle voidaan tarjota ajankohtaista tietoa käynnissä olevista tie-

työmaista. Tämä taas antaa mahdollisuuden valita vaihtoehtoisen reitin välttääkseen häi-

riöt. Liikenneviraston verkkosivulla on ajankohtaista tietoa, osoitteessa http://liikenneti-

lanne.liikennevirasto.fi/, mistä voidaan seurata ja tutustua käynnissä oleviin tietyömaihin. 

Sivustoa päivitetään jatkuvasti, ja häiriöitä aiheuttavat tietyömaat ovat merkittynä kartta-

pohjaan, josta näitä voidaan tarkastella.  Liikennemäärän väheneminen osaltaan lisää 

tietyömaan työturvallisuutta. Mobiilisovellukset ovat jo käytössä suuremmissa päällys-

tysurakoissa ja käyttöönottoa pienemmissä urakoissa suunnitellaan. Kunta-, ja kaupun-

kiurakoissa sovelluksen käytöllä voidaan vähentää työnjohdon työmaalla käyntien mää-

rää, mikä johtaa myös taloudellisiin säästöihin. 

5 Autori-työmaasovellus 

Autori-sovellus on verkkopohjainen sovellus, jota käytetään tiedon kirjaamiseen maasto-

olosuhteissa. Mobiilisovellusta voidaan käyttää verkkoselaimella, tai Android-sovelluk-

sena. Mobiilisovellusta käytetään osoitteessa app.autori.fi. Lisenssin omaava yritys mää-

rittelee kunkin henkilön käytön mukaan käyttöoikeudet järjestelmään. Henkilölle luodaan 

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jolla kirjaudutaan järjestelmään. Sen käyttö 

on mahdollista erilaisilla mobiililaitteilla kuten puhelimilla ja tableteilla. Sovelluksen käyttö 

on kehitetty varsinkin Infra-projekteihin kuten päällystys-, maanrakennus- ja tiemerkintä-

töihin. Sitä käytetään: 

• raportointiin 

•  muistiinpanojen tekoon 

•  työkohteiden paikallistamiseen maastossa 

• tiedon jakamiseen. 

Järjestelmän ylläpitäjä päivittää rekisteri- ja tieverkkotietoja automaattisesti, joten tarvit-

tavat tiedot niiden osalta ovat jatkuvasti ajan tasalla. Lisäksi sovellukseen on mahdollista 
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lisätä omia havaintopainikkeita ja täten mukauttaa järjestelmää käyttäjän tarpeiden mu-

kaan. Myös näkymiä näytössä on mahdollista muokata tarpeiden mukaan. [6.] 

Maastosovellukseen lisätyt tiedot ovat välittömästi käytettävissä toimistolla verk-

koselaimella käytettävässä web-palvelussa (office.autori.fi). Tietoja voidaan tarkastella 

karttanäkymässä tai taulukkomuodossa. Tietoja voidaan rajata käyttäjittäin, kohteittain, 

urakka-alueittain tai ajan perusteella. Tämä mahdollistaa nopean tiedon ja dokumenttien 

siirron työmaalta toimistolle. Mikäli muutoksia tarvitsee tehdä nopealla aikataululla, no-

peutuu ja helpottuu päätöksenteot työnjohdon osalta, kun tarvittavat tiedot ja materiaalit 

on välittömästi käytettävissä.  [6.] 

5.1 Tietomekka OY 

Autori-sovellusta tarjoava yritys Tietomekka Oy, 12.4 alkaen yrityksen nimi on Autori Oy, 

on perustettu vuonna 1988. Yhtiö sijaitsee Oulussa. Yhtiön toimialana on tuottaa ohjel-

mistoja ja tietopalveluja. Asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ovat viranomaiset, urakoit-

sijat ja konsultit. Yrityksen verkkosivujen mukaan yhtiön yhteistyökumppaneina toimivat 

muun muassa seuraavat yritykset: YIT, NCC, Eltel, Sitowise, Elfving, Cleanosol, 

Skanska sekä Savon kuljetus. [6.] 

Sovelluksesta on kaksi versiota, Autori Premium sisältää laajat työnohjaus ja raportoin-

tiominaisuudet, kun taas Autori Light on lähinnä tarkoitettu työkohteiden paikallistami-

seen ja tiestön tietojen tutkimiseen. [6.] 

5.2 Sovelluksen käyttö Lemminkäinen Infra Oy:n tietyömailla 

Lemminkäinen Infra Oy käyttää päällystystyömaillaan sovellusta tällä hetkellä laajemmin 

ELY-keskuksen tilaamissa urakoissa. Kyseinen työkalu on päivittäisessä käytössä työ-

mailla. Käytössä on sovelluksen Premium-versio, joka on hyvin kattava toiminnoiltaan. 

Jokaiselle käyttäjälle luodaan järjestelmään oma henkilökohtainen käyttäjätunnus, minkä 

avulla määritellään käyttöön liittyvät oikeudet. Urakoitsija määrittelee jokaisen käyttäjän 

oikeuksien laajuuden käyttäjän työkuvauksesta ja työtehtävien tarpeista riippuen. Sovel-

lusta voidaan käyttää älypuhelimen tai tablettitietokoneen avulla, johon ladataan sovel-
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lus. Käyttäjätunnuksella kirjautuessa järjestelmä kirjaa merkintöjen suorittajan automaat-

tisesti muistion tekijäksi. Lisäksi automaattisesti tallentuva päiväys helpottaa kirjausten 

hakua ja rajausta. Tiedostoja voidaan tarkastella päivämäärän, tekijän tai kohteen pe-

rusteella. 

Työnohjauksessa sovellusta käytetään työkohteiden paikallistamiseen maasto-olosuh-

teissa. Maasto- olosuhteilla tässä tarkoitetaan päällystystyömaita, jotka sijaitsevat katta-

vasti ympäri Suomea. Työmaiden sijoittelusta ja nopeasta etenemisestä johtuen työ-

mailla ei ole olemassa kiinteää työntekopaikkaa kuten pitkäaikaisilla rakennuspaikoilla.  

Pelkästään osoitteiden avulla toteutettu paikannus ei ole riittävän tarkka. Suomen tiever-

kosto on numeroitu ja jaettu tieosiin. Tieosat ovat lisäksi jaettu metrin tarkkuudella oleviin 

etäisyyspaaluihin (Kuva 5). Näiden tietojen avulla työkohteet voidaan määritellä tarkasti 

korjattaviin kohteisiin, kun aloitus- ja lopetuskohdat voidaan merkitä metrin tarkkuudella 

suunnitelmien mukaisiksi. Työkohteen ennakkotiedot ovat myös saatavilla välittömästi, 

josta voidaan tulkita kohteen edellisen päällystyksen tiedot, edellisen päällysteen laatu, 

päällystysmenetelmä sekä edellisen päällystyksen ajankohta (Kuva 6). 

 

 

 Mobiilisovelluksen- karttanäkymä, jossa sijainti merkittynä [11.]. 
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 Työkohteen ennakkotietonäkymä. 

6 Autorin käyttö ja toiminta 

6.1 Valmistelevat työt 

Työt suunnitellaan ja aikataulutetaan päällystyskauden alkaessa ja kun urakoiden suo-

rittamiseen on valittu urakoitsija tarjouskilpailuiden perusteella. Tarjouskilpailu noudattaa 

normaalia hankintalakia ja niiden perusteella valitaan urakkakilpailun voittanut urakoit-

sija. Urakoitsijan joka on voittanut tarjouskilpailun ja täten valittu suorittamaan kohteiden 

päällystäminen, asettaa tilaaja kyseisten kohteiden tiedot Autoriin. Kohteet ovat työtä 

suorittavan urakoitsijan ja hänen edustajiensa näkyvissä ja käytössä sovelluksessa.  

6.1.1 Tietyömaan yleiset tiedot 

Urakkaan kuuluvat päällystyskohteet ja niiden tiedot kohteesta, sijainti, urakan nimi, koh-

teen tyyppi sekä tunnisteet syötetään mobiilisovellukseen ja päivitetään tilaajaan käyttä-

män järjestelmän rajapinnan kautta tietojen mukaiseksi. Kohteet asetetaan näkyviksi 

urakkaa suorittavan urakoitsijan käyttäjätunnuksien avulla. Urakoitsijalla on näin ollen 
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käyttöoikeudet vain suorittamaansa urakan tietoihin. Kohteet näkyvät karttapohjalla mer-

kittynä ja kohdetiedoista ilmenee lisäksi työmaan tarkka sijainti, edellisen päällystyksen 

tiedot, liikennemäärät kohteessa sekä muita oleellisia tietoja urakkaan liittyen. Mobiiliso-

velluksen tiedostoissa ei ole tarkkoja suunnitelmia, vaan tarkat työkohdesuunnitelmat 

sijaitsevat erillisissä tiedostoissa, jotka toimitetaan myöhemmin erikseen työkohteelle. 

Kohteelle merkitään aloitusajankohta ja päällystystyön valmistuttua se merkitään val-

miiksi tiemerkintätöitä varten. Kohteet näytetään karttapohjalla ja aktivoimalla kohteen 

tiedot, saadaan selville seuraavat seikat: 

• kohteen aloitus- ja lopetus paalut 

• päällysteen leveys ja paksuus 

• käytettävän päällysteen laatu, AB, SMA. 

Lisäksi karttapohjan perusteella voidaan arvioida tuleva liikenteenohjaajien tarve, sillä 

tietyömaalla sijaitsevat huomioitavat risteykset ja muut liikenteellisesti haastavat kohdat 

vaikuttavat liikenteenohjaajien lukumäärään (Kuva 7). 

 

 Kohteen karttanäkymä [11.]. 
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6.1.2 Vaarojen tunnistaminen 

Vaarojen tunnistaminen liittyy työmaakatselmukseen ennen työmaan aloittamista. Työ-

maakatselmukset suoritetaan tilaajan sekä urakoitsijan välisenä yhteistyönä paikan 

päällä. Työmaa käydään tarkasti läpi ja kaikki huomiotavat, turvallisuuteen vaikuttavat 

asiat kirjataan katselmuspöytäkirjaan. Kirjaus tapahtuu vaihtoehtoisesti pikakirjaustoi-

mintojen avulla tai työmaakatselmus -kirjauksen avulla. Molemmissa tapauksissa kirja-

taan kuitenkin tarkka kuvaus huomatusta vaarasta. Lisäksi mobiilisovellukseen merki-

tään vaaran laji ja vaaran aiheuttaman seurauksen vakavuus (vaaran arviointi) sekä kir-

jataan paikannuksen avulla vaarakohdan tarkka sijainti. Nämä tiedot ovat päällystystyö-

ryhmää varten ja käytettävissä ennen työkohteelle siirtymistä, jolloin voidaan ennakkoon 

kiinnittää erityishuomiota tuleviin turvallisuuteen liittyviin seikkoihin. Näistä havainnoista 

turvallisuuteen vaikuttavina seikkoina voidaan luetella: 

• poikkeuksellisen suuret liikennemäärät 

• keskukset, paloasemat, koulut, päiväkodit 

• korkeutta ja leveyttä rajoittavat esteet, sillat, sähköjohdot 

• rajoitettu näkyvyys, jyrkät mutkat, tien mäkisyys. 

6.1.3 Liikennemerkkipäiväkirja 

Tietyömaan aloituksessa tärkeimpinä seikkoina voidaan pitää työmaan liikennejärjeste-

lyjä. Työmaa-alueen liikenne aiheuttaa vaaraa työntekijöille ja myös ohikulkevalle liiken-

teelle. Liikennejärjestelyt tulee toteuttaa hyväksytettyjen liikenteenohjaussuunnitelmien 

mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmat tulee esittää ja hyväksyttää tilaajalla ennen 

töiden aloitusta. Liikennejärjestelyiden avulla varoitetaan ja opastetaan muita tienkäyttä-

jiä tulevasta työmaasta ja mahdollisista poikkeavista liikennejärjestelyistä. Työmaalle ei 

saa toimittaa työkoneita ennen kuin liikennejärjestelyt on tehty. Työmaalle on nimettävä 

liikennejärjestelyistä vastaava henkilö, joka huolehtii tarvittavien ja riittävien liikenteen-

ohjauslaitteiden asennuksesta ja tämän henkilön on kirjattava liikenteenohjauslaitteet lii-

kennemerkkipäiväkirjaan. Liikennejärjestelijän tehtäviä hoitaa siihen erikseen palkattu 

työntekijä tai mahdollisesti ostopalveluina ostettu aliurakoitsijan edustaja. Liikennemerk-

kipäiväkirjasta tulee ilmetä vähintään seuraavat merkinnät: 

• Kirjaus pystytyksen ajankohdasta ja merkin sijainnista näkyvät mobiilisovel-
luksessa merkkinä muille käyttäjille merkin asettamisesta. Tiedoksiannon 



17 

  

avulla muut käyttäjät voivat todeta liikennejärjestelyjen olevan toteutettu lii-
kennejärjestelyjen suunnitelmien mukaisesti ja siten mahdollistetaan kalus-
ton siirrot työkohteelle oikea-aikaisesti.  

• Merkkikirjastosta valitaan merkin symboli, kuten nopeusrajoitus, tietyö, irtoki-
viä, yms., jolloin voidaan todeta merkin oikea sijoittelu. 

• Liikennemerkki- päiväkirjaan on tehtävä päivityksiä aina kun merkkejä ja lii-
kennejärjestelyitä muutetaan. Järjestelmään kirjautuu tarkat ajankohdat kun-
kin merkin osalta, jotta voidaan myöhemmin tarkastella ja todeta liikennejär-
jestelyiden riittävyys aina tiettynä ajankohtana (Kuva 8). 

 

 

 Liikennemerkkipäiväkirja [11.]. 
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6.2 Tietyömaan seuranta 

6.2.1 Työmaapäiväkirjat 

Työmaalla työnjohdon tulee pitää työmaapäiväkirjaa päivittäin, johon merkitään työtä ja 

sen suorittamista koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirjaan kirjataan seuraavat 

asiat:  

• työkohteen sijainti 

• valmiusaste 

• työntekijä- ja konevahvuus  

• tietyömaata koskevat oleelliset muutokset  

• muutokset suunnitelmiin, tarkistukset ja laatuun vaikuttavat tekijät  

• sääolosuhteet ja lämpötila.  

Järjestelmä tallentaa automaattisesti kirjausajan tallennuksen yhteydessä. Mikäli työ-

maalla tulee keskeytyksiä sääolosuhteiden, konerikkojen tai muiden syiden vuoksi, jotka 

vaikuttavat työmaan aikatauluun tai kustannuksiin, niin kirjataan häiriöt mobiilisovelluk-

seen kohtaan muut asiat. 

6.2.2 Asfalttimittari 

Rakennustyömaalla on pidettävä vähintään viikoittain kunnossapitotarkastuksia, joissa 

tarkistetaan ja seurataan työmaan turvallisuutta. Rakennustyön turvallisuudesta annetun 

asetuksen (205/2009) 14 § :n mukaan käytettävien koneiden kunto ja rakenne on sään-

nöllisesti todettava olevan vaatimusten mukaiset. Saman asetuksen 16 §: mukaan työn 

aikana rakennustyömaalla on suoritettava kunnossapitotarkastus. [4.] 

Asfalttimittaria käytetään päällystysalalla työmaiden ja asfalttiasemien turvallisuustason 

arviointiin. Asfalttimittari on tärkeä työkalu viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa. Li-

säksi sillä voidaan seurata yritystasolla työturvallisuutta. Mittarin tuloksia hyödynnetään 

myös yrityksen kehittämistoiminnassa sekä työnjohtajan raportoidessa tuloksia yrityksen 

johdolle. Asfalttiala kehitti työturvallisuusmittarin vuonna 2002 työturvallisuuskilpailua 



19 

  

varten ja sitä on muokattu muista mittareista (TR-mittari, MVR-mittari) vastaamaan as-

falttialan erityistarpeita ja -piirteitä paremmin. Nykyinen käytössä oleva asfalttimittari on 

päivitetty vuonna 2012. [7.] 

Asfalttimittarin käyttö perustuu työturvallisuustason arviointiin havaintojen avulla. Taulu-

kossa 1. esitetään havaintojen arviointiperusteet. Mittausten avulla luodaan turvallisuus-

havaintojen perusteella indeksi, jota havainnoidaan prosenttiyksiköillä (Kuva 9.). Havain-

not kirjataan oikein / väärin -menetelmällä ja jokaisesta havainnosta kirjataan merkintä 

mittariin. Mittarin arvot ja huomiot on perinteisesti kirjattu paperiseen kaavakkeeseen, 

johon huomiot on kirjattu niin sanotulla ”tukkimiehen kirjanpidolla”.  

Autori-mobiilisovellukseen on kehitetty erillinen käytännöllinen osa asfalttimittarin te-

koon, mikä nykypäivänä helpottaa järjestelmällisen tarkistuksen suorittamista työmaalla. 

Mobiilisovelluksen avulla tarkistus etenee järjestelmällisesti ja järjestelmää käytettäessä 

voidaan varmistua siitä, että tarvittavat osahavainnot tulee merkittyä. Tarkistettavien 

kohteiden määrä pysyy samana, joten tulosten verrattavuus on tarkempaa. Lisäksi tar-

kistusten tulokset ovat kaikkien käyttäjien saatavilla reaaliaikaisesti. [7.] 
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Taulukko 1. Asfalttimittarin havaintotaulukko [12.]. 

 

Mittayksikkönä on prosenttiluku, mitä suurempi prosentti on, sitä parempi turvallisuus-

taso on. Nämä mittaukset raportoidaan kuukausittain yritystasolla, joten tarkat luvut ovat 

raportoitavissa mittauskerroittain järjestelmästä. 
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 Turvallisuustason laskentakaava [8.]. 

 

6.2.3 Viikkopalaverit 

Viikkopalaverit ovat osa työnaikaista työnohjausta. Palavereissa käydään läpi työmaa-

turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten mahdolliset työtapaturmat, edellisen asfalttimittarin 

tulosten läpikäynti sekä tulevan viikon huomiota vaativat seikat. Mikäli kuluneen viikon 

aikana on havaittu puutteita tai tehty parannusehdotuksia liittyen työturvallisuuteen, tulee 

nämä seikat tuoda ilmi viikkopalaverin aikana. Myös yritystasolla tehtävä turvallisuusra-

portointi käydään viikkopalaverissä läpi. Nämä seikat kirjataan sovellukseen ja tallenne-

taan. Viikkopalavereista muodostuu pöytäkirja järjestelmään, jota voidaan tarkastella ja 

täydentää. 

Viikkopalaverissa työmaan työnjohto myös käsittelee työryhmän kanssa, miten esimer-

kiksi tavoitteet ovat toteutuneet kustannusten ja työsuoritteiden osalta. Oleelliset kalus-

tomuutokset, aliurakoitsijoiden toiminta ja riittävyys sekä materiaalitoimitukset käsitel-

lään myös säännöllisesti viikkopalaverissa. Lisäksi asetetaan tulevan ajanjakson tavoit-

teet ja laaditaan suunnitelma siihen, miten ja millä keinoin tavoitteet tullaan saavutta-

maan. 

Laadunvarmistus kuuluu työnjohdon jokapäiväiseen työnkuvaan. Laaduntarkkailuun 

kuuluu päällysteen tarkastus visuaalisesti tasaisuuden sekä mahdollisen bitumin lajittu-

misen osalta. Lisäksi laaduntarkistus suoritetaan laboratoriotutkimusten avulla, joissa 

tutkitaan materiaalin koostumusta ja tiiveyttä.  Tähän liittyvät työnsuorittamiseen ja laa-

dunvarmistukseen liittyvät erikoistoimenpiteet ja niiden menetelmät on sovittava viikko-

palaverin yhteydessä. Mikäli asiakaspalautetta tai muuta palautetta liittyen tietyömaahan 

on saatu sitten edellisen viikkopalaverin, niin käsitellään ja ratkotaan työryhmän kanssa 
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nämä mahdolliset ongelmat yhdessä. Laadunseurannasta kirjataan pöytäkirjaan merkin-

nät, jota noudatetaan työn edetessä.  

6.2.4 Turvallisuus- ja laatupoikkeamat 

Poikkeamaraportteja tulee laatia aina, jos työn suorittamisesta on aiheutunut vaaraa tai 

siitä saattaa mahdollisesti jatkossa aiheutua vaaraa työntekijöille, ulkopuolisille taikka 

ympäristölle. Poikkeamat kirjataan järjestelmään, josta niitä on mahdollista seurata esi-

merkiksi takuuajan tarpeen selvittämiseksi. Myös turvallisuuteen liittyvät poikkeamat kir-

jataan mobiilisovellukseen. Näin tehdessään on mahdollista jälkeenpäin tutkia tapahtu-

neita vahinkoja, mikäli tämän tyyppiseen analysointiin on myöhemmin tarvetta. Esimerk-

kinä laatupoikkeama tulee laatia, jos esimerkiksi konerikon tai muun vastaavan syyn joh-

dosta päällysteeseen muodostuu tiiveyteen tai pinnan laatuun vaikuttavia virheitä.  

6.2.5 Reaaliaikaseuranta 

Reaaliaikaseuranta mahdollistaa ajantasaisen seurannan työkohteen etenemisestä. Re-

aaliaikaseurannalla ei tarkoiteta tässä asiayhteydessä varsinaisen tietyön etenemisen 

seurantaa ja valvontaa, vaan sen tehtävänä on välittää tietoa muille tienkäyttäjille tietyö-

maista mahdollisesti aiheutuvista liikennehäiriöistä. Tilaajalla on mahdollisuus välittää 

tienkäyttäjille reaaliaikaista ja maantieteellisesti tarkkaa tietoa tämän toiminnon avulla 

(Kuva 10.). Tilaajalle raportoidaan tietyömaan aikataulut ja niitä päivitetään tarvittaessa 

työn edetessä. Lisäksi Liikennevirastoon on tehtävä ilmoitus työn aloitus- ja lopetusajan-

kohdasta. Ilmoituksella ilmoitetaan lisäksi työn laatu, (asfaltointi, jyrsintätyö, ym.), liiken-

nehaitan haitta-aste, kohteen tarkka sijainti sekä vuorokausittainen työaika. 
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 Tietyöt ja häiriöt liikenteessä kartalla [12.]. 

7 Autori projektikäytössä 

7.1 Kohteen vastaanotto, työkohteen aloitus 

Työmaakatselmuksen ajankohta sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloittamista. Työ-

maakatselmukseen osallistuvat tilaajan edustajat, (projektipäällikkö, kohteen valvoja ja 

turvallisuuskoordinaattori) sekä urakoitsijan edustajat, (työmaapäällikkö ja vastaava työ-

maapäällikkö). Työmaakatselmuksessa merkitään työkohde maalimerkein tiehen. Tämä 

on tärkeä toimenpide, jossa määritellään uudelleenpäällystyksen kohdat erityisesti liitty-

mien ja risteysten osalta. Mikäli ilmenee kohteella lisäpäällystyksen tarvetta, sovitaan 

erikseen katselmuksessa näistä rajoista. Mikäli päällystystarve on huomattavasti suu-

rempi, on urakoitsijan tehtävä työn tilaajalle erillinen lisätyötarjous. Näistä muodostetaan 
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mobiilisovellukseen oma kansio, Työmaakatselmus-muistio, johon kirjataan kaikki kat-

selmuksessa todetut seikat. Kansioon lisätään lisäksi tietyömaan havainnoista kuvia 

mahdollista myöhempää tarkastelua varten. 

Lisäksi turvallisuushavaintojen tekeminen katselmuksen aikana ja niiden kirjaaminen 

omaan, Vaarojen tunnistaminen -kansioon tehdään samalla kerralla. Tällä kirjaamisella 

vältytään ristiriidoilta myöhemmin, kun käsitellyt asiat ovat kirjattuna mobiilisovellukseen 

ja voidaan esittää ja tarkastella myöhemmin. Lisäksi työryhmälle saadaan tiedoksi kysei-

sen kohteen suunnitelmat, sillä päällystyksen nokkamiehellä on oikeudet tarkastella koh-

detietoja. 

Kohdekatselmuksen aikana tarkistetaan myös kadulla tai tiellä olevien kaivojen sekä nii-

den kansistojen kunto ja niiden tarkka sijainti ja mahdollinen vaihtotarve kirjataan kansi-

oon. 

 

  Työmaakatselmuskortti, karttanäkymä [11.]. 
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Kuvassa 11 on näkymä työmaakatselmuskortista. Näkymästä selviää havainnon kirjaus-

aika, havainnon tekijä sekä kohteen sijainti karttapohjalla. Kuvassa 12 on osa samasta 

työmaakatselmuskortista, josta selviää kohteen sijainti tien numeron, tieosan sekä etäi-

syyden mukaan. Korttiin voidaan lisätä kuvia havainnon selkeyttämiseksi, jotta selviää 

mistä syystä kohteen toteutus poikkeaa suunnitellusta pituudesta. Kuvien lisääminen on-

nistuu suoraan sovelluksen sisältämän kameratoiminnon avulla ja ne tallentuvat aina ky-

seiseen käsiteltävään tiedostoon. Lisäksi tiedot kirjataan tekstikenttään. 

 

 Työmaakatselmuskortti [11.]. 
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7.2  Työnaikainen käyttö 

7.2.1 Liikennejärjestelyt 

Työmaa aloitetaan aina työmaan liikennejärjestelyillä. Niiden on oltava valmiina ennen 

kuin päällystystyömaalla vaadittavia koneita ja laitteita aletaan siirtämään työkohteelle. 

Työmaan hyväksytyt liikennesuunnitelmat käydään liikennejärjestelijän kanssa tarkasti 

lävitse ja sovitaan asennuspaikat ja ajankohdat. Liikennejärjestelijän vastuulla on mer-

kitä järjestelmään kaikkien liikenteenohjauslaitteiden sijoituspaikat ja sijoitusajankohdat. 

Työnjohtaja on velvollinen hyväksymään liikennejärjestelyt ja puuttumaan epäkohtiin 

niitä huomatessaan. Liikennemerkkipäiväkirjaa on pidettävä työn edetessä ajan tasalla 

(Kuva 13). 

 

  Liikennemerkkipäiväkirja [11.]. 
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7.2.2 Alustan toimenpiteet 

Päällystystyöt aloitetaan pääasiallisesti kohteesta riippuen alustan jyrsinnällä, jolloin 

vanha päällyste jyrsitään pois (Kuva 14). Jyrsintäsyvyys määräytyy uuden päällysteen 

vahvuuden mukaan. Päällysteen paksuus määräytyy tilaajan määrittelemänä ja yksik-

könä käytetään kg / m2. Yleinen pintauksessa käytettävä paksuus on n. 5 cm, joka vastaa 

noin 100 kg / m2.  Ennen jyrsintätöiden aloitusta tehdään mahdollisten tiellä sijaitsevien 

kansistojen säätö ja lasku jyrsittävän pinnan alapuolelle, jotta jyrsimellä on mahdollista 

työskennellä esteettömästi kohteella. Työmaakatselmus- kortista on mahdollista tarkis-

taa etukäteen merkittyjen kaivojen sijainti ja vaihdettavien kansistojen määrä. Kaivotyö-

ryhmä laatii aikataulun ja varmistaa vaihdettavien kansistojen riittävyyden kortin perus-

teella. 

Jyrsinnän aloituksessa on jyrsinyksikön työnjohdolla käytettävissä työmaakatselmustie-

dosto, josta voidaan tarkistaa kohteen rajatiedot ja jyrsintäsyvyys. Jyrsinyksikön työnjoh-

taja pitää erillistä työmaapäiväkirjaa, mitkä kirjataan mobiilisovellukseen varsinaiseen 

työmaapäiväkirjaan (Kuva 15). 

 

 Asfaltin jyrsintää [13.]. 
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 Työmaapäiväkirja, karttanäkymä [11.]. 

 

7.2.3 Päällystystyöt 

Ennen päällystystöiden aloitusta käydään kohteen esitiedot läpi päällystystyön etumie-

hen kanssa. Etumies vastaa työnaikaisesta levitystoiminnasta ja johtaa levitysryhmää 

työmaalla. Kohteen aloituspalaverissa tutustutaan työmaakatselmuksessa sovittuihin 

asioihin ja tarkistetaan työmaan kunto päällystystä varten. Työnjohtajalla on mobiiliso-

vellukseen kirjattujen ennakkotietoihin perustuen ymmärrys kohteen laajuudesta, jonka 

avulla on mahdollista tilata työmaalle tarvittava materiaalimäärä ja sitä varten riittävä kul-

jetuskalusto.  

Materiaalit, eli toimitetut asfalttimassat, on mahdollista kirjata mobiilisovellukseen. Kuor-

mat kirjataan kuormittain ja kirjauksissa eritellään massan laatu, kuorman koko ja kuljet-

taja. Etumiehen vastuulla on suorittaa kuormien merkintä. Näistä kirjauksista saadaan 

tulostettua tuloste PDF-muodossa, mikä toimii osana työmaaseurantaa ja raportointia.  



29 

  

Työmaan alkaessa etumies asettaa mobiililaitteestaan reaaliseurannan aktiiviseksi, jol-

loin järjestelmä kirjaa automaattisesti työn käynnissä olevaksi. Tämä tieto on saatavilla 

ja välitettävissä urakoitsijalla ja tilaajalla. Työvuoron loputtua vastaavasti seuranta kyt-

ketään pois päältä. Tarkka sijainti muodostuu laitteen GPS-paikannuksen avulla ja on 

nähtävillä karttapohjalla. Myös päällystystyöstä on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkir-

jaa. 

Työn aikana työnjohtaja sekä työryhmä pitävät yhdessä viikkopalaverit. Palaverin ai-

heina ovat tulevan viikon tavoitteet, työturvallisuusasiat, edellisen asfalttimittarin tulok-

sien läpikäynti, puutteiden ja palautteiden käsittely sekä työn tekemisen kannalta keskei-

set asiat.  Näistä käsitellyistä asioista muodostetaan muistio Viikkopalaveri-kansioon 

mobiilisovelluksessa. Kirjaukset ja huomiot viikkopalaverin osalta ovat ryhmän etumie-

hen saatavilla omalta laitteeltaan, jolloin sovitut asiat ovat helposti tarkistettavissa työ-

maalla tarvittaessa. Viikkopalaverista voidaan tulostaa pöytäkirja PDF-muodossa tai kä-

sitellä sitä näkymänä järjestelmässä. Viikkopalaverien tiedostot ovat pääasiallisesti yri-

tyksen omaan käyttöön tarkoitettuja.  

Työnjohtajan velvollisuutena on pitää viikoittainen turvallisuustason mittaus. Turvalli-

suustason mittaus suoritetaan tekemällä asfalttimittari (Kuva 16.). Mittauksessa turvalli-

suustaso arvioidaan havainnoimalla koko työmaa alueittain järjestelmällisesti. Mittarin 

teko on järjestelmällistä, josta muodostuu erittäin hyvin toimiva sekä kattava kansio mo-

biilisovellukseen. Mittaria tehdessä havainnointi etenee systemaattisesti, joten voidaan 

varmistua riittävien huomioiden tekemisestä.  
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  Asfalttimittari, mittauksen tuloksena on 97 % joka on erittäin hyvä [11.]. 

 

7.2.4 Työmaan valmistuminen 

Päällystystöiden valmistuttua suoritetaan itselle luovutus kohteesta. Luovutuksesta muo-

dostetaan mobiilisovellukseen kansio, johon kerätään ja merkitään kuvin ja kirjallisesti 

huomiot työmaalta. Mikäli huomioidaan epäkohtia siisteydessä, laadussa, turvallisuu-

dessa tai muussa poikkeavassa seikassa, kirjataan ne kansioon. Tähän kansioon mer-

kitään esimerkiksi ylimääräiset asfalttikasat, mitkä on poistettava työmaalta. Kansiosta 

selviää kasojen tarkka sijainti, mikä helpottaa siivousta suorittavaa henkilöä paikallista-

maan siivottavat kohdat.  

Mikäli havaitaan laadullisia virheitä, kirjataan näistä muistio myöhempää tarkastelua var-

ten. Laadullisia virheitä voivat olla esim. massan lajittuminen, bitumin pintaan nousu, 

puutteellinen tiivistyminen, saumojen korkeuserot ja muut lopputuotteen laatuun vaikut-

tavat tekijät.  Näiden huomioiden pohjalta on mahdollista laatia tarkemmat korjaussuun-

nitelmat, mikäli siihen on tarvetta. Kun kyseiset seikat kirjataan heti kohteen valmistuttua, 

säästetään työnjohdon ja henkilökunnan ylimääräisten käyntien määrää työmaalla.  
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Kun kaikki työmaahan liittyvät dokumentit ja kirjaukset on kirjattu järjestelmään, voidaan 

dokumentit tulostaa ja tallentaa urakan vaatimusten mukaisesti. Tilaajalle toimitettavat 

laatu- ja turvallisuusdokumentit löytyvät kohdekohtaisesti ja paperisiin dokumentteihin 

verrattuna tiedot ovat valmiiksi sähköisessä muodossa. Tämä järjestelmällinen toiminta 

mobiilisovelluksen avulla säästää työnjohdon työaikaa ja sitä kautta syntyviä kustannuk-

sia. 

8 Autori-mobiilisovelluksen käyttö paikkausurakoinnissa 

8.1 Paikkauskortin muodostaminen 

Paikkauskortti muodostetaan sovellukseen, johon kirjataan tilaaja, urakka ja sen tiedot 

sekä kohteen tiedot, työn laatu, valmiusaste sekä tarkka sijainti. Sijainti tallentuu kartta-

pohjalle erivärisin symbolein riippuen kohteen laadusta ja työvaiheesta. Symbolit päivi-

tetään työn edetessä, joten kartasta on luettavissa työvaihe ja valmiusaste. Kohteita täy-

dennetään työnjohtajien toimesta ja myös tilaajalla on mahdollisuus lisätä kohteita näitä 

huomioidessaan. Kun kohteet ovat merkittyinä järjestelmässä, helpottuu viikkosuunnitel-

mien ja aikataulujen teko. 

8.2 Paikkauskortin tietojen hyödyntäminen 

Paikkausurakoiden luonteesta johtuen kohteita saattaa olla useita pienelläkin alueella. 

Kyseiset kohteet voivat olla pienistä rei’istä muutaman kymmenen neliömetrin korjauk-

siin. Tähän tarkoitukseen paikkauskortin muodostaminen ja päivittäminen säästää työn-

johdon työaikaa ja turhia käyntejä työkohteissa. Kuvassa 17 olevasta paikkauskortista 

selviää kuvin ja kohdetiedoin selvästi pohjatyöryhmälle ja päällystysryhmälle, mitä koh-

teessa vaaditaan työn suorittamiseksi. Näillä tiedoilla voidaan todeta, onko tarve alustan 

pohjatöille, aloitus- ja lopetussaumojen sahauksille, päällystykselle tai kohteen siivouk-

selle.  Kun kohteet ovat merkittyinä karttapohjassa, mahdollistaa se tehokkaan omatoi-

misen työskentelyn työryhmille. Mikäli työryhmille ilmenee aikataulussa täydennystar-

vetta töiden osalta tai toiselta työmaalta jää ylimääräisiä materiaaleja, voivat ne näin ol-

len tehdä valmiiksi lähistöllä olevat. 
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Paikkauskorttia hyödynnettäessä säästyy sekä kustannuksia että turhaa autolla aja-

mista, sillä etenkin kohteissa jotka eivät vaadi työnjohdon aktiivista paikallaoloa, ei työn-

johdon ole välttämätöntä käydä näyttämässä jokaista pientä paikattavaa kohtaa työryh-

mille. Huonoimmassa tapauksessa työnjohdon on käytävä useita kertoja samalla koh-

teella näyttämässä työ.  

 

 Paikkauskortti [11.]. 
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9 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mobiilisovelluksen käyttöä ja sopivuutta 

nopeasti etenevillä päällystyömailla. Tutkimus suoritettiin käyttämällä ohjelmistoja ja so-

vellusta työnjohtajan tehtävissä. Kokemuksia ja käyttöön liittyviä kommentteja sain haas-

tattelemalla päällystyskauden aikana muita työnjohtajia sekä tilaajan edustajia ja kon-

sultteja. Näiden haastattelujen perusteella voidaan todeta, että Autori-mobiilisovellus on 

helpottanut tietojen käsittelyä ja siirtoa työmaaolosuhteissa. Tämän tyyppiseen työhön 

paikasta riippumaton mobiilisovellus soveltuu erittäin hyvin. Työmaan raportointi ja do-

kumentointi on suuri ja merkittävä osa työnjohtajien työmaalla suoritettavasta työstä. Kun 

tämän tyyppinen työ saadaan suoritettua reaaliaikaisesti työmaalla, niin on mahdollista 

vähentää toimistotyöaikaa ja lisätä tehokkuutta varsinaisessa työkohteessa.  

Päällystystöiden erikoispiirteenä voidaan pitää työskentely yleisesti liikennöidyillä tie-

osuuksilla. Urakoitsijalla on velvollisuus pitää tietöiden aikana tie liikennöitävässä kun-

nossa vaarantamatta muita tienkäyttäjiä. Väistämättä ajoittain syntyy vaaratilanteita ja 

liikennevahinkoja päällystystyömaiden kohdalla. Tämän johdosta kohteiden dokumen-

toiminen on tärkeää, jotta voidaan osoittaa liikennejärjestelyiden oikeellisuus ja tarkoi-

tuksenmukaisuus ongelmatilanteissa.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa käsitys aloitteleville ja jo työssä käytäville työn-

johtajille ja päällystyömaalla työskenteleville, mitkä asiat ovat tärkeitä raportoida ja do-

kumentoida. Usein uusien järjestelmien käyttöönotossa ilmenee lähes poikkeuksetta en-

nakkoluuloja ja asennoitumisvaikeuksia. Tämän työn osana on osoittaa, että järjestel-

mällinen toiminta maastossa ei ole yhtä haastavaa kuin ehkä oletetaan.  
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