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Innehåll 

• Tietomekka  

• Databas 

• Vägmarkeringarnas databas 

• Automatiserad dataöverföring 

• Rapportering 

• Framtidsutsikter 

 

 

 

 



Grundat 1988 

Technopolis Kontinkangas,  Medipolis Center Uleåborg 

 

Produkter 

Datalösningshelheter för olika verksamhetsstyrningssystem 

 
Kunder 
Myndigheter som ansvarar för Infrastrukturens byggande, 
drift och underhåll samt företag som verkar i branschen 

Tietomekka Oy 

Omsättning 



Dataservice 

åt kunderna 

Databasens uppbyggnad 

Tietomekkas 

experter 

Program för uppföljning av 

utförda åtgärder 

”användarsgränssnitt på fältet” 

Web service på 

kontoret med eget 

användargränssnitt 

Internet 

 servrar 



 
  

Utvecklingen av vägmarkeringarnas dataservice 

• Startade för drygt 10 år sedan i samband med utvecklingen av funktionskontrakt 

• I början var målsättningen en gemensam dataportal, där det förutom 

entreprenadhandlingar även skulle ingå utförda åtgärder 

• Efter det har bl.a. mobilöverföring av retroreflektionsdata, mobil rapportering av 

utförda åtgärder  och automatiserad dataöverföring från maskinerna. 

• Resultatet av ett tätt samarbete mellan entreprenörer, myndigheter, konsulter och 

Tietomekka är en mångsidig Dataservice för arbetsplanering, utförande, 

kvalitetsuppföljning och rapportering 

 

 



• Motsvarande service för driftskontrakt 

(vinterplogning, halkbekämpning etc.) utvecklades 

för att passa vägmarkeringarnas 

funktionskontrakt 

• För bruk ute på vägen PCAUTORI 

• Tietomekkas lösning används av 

Tielinja, Cleanosol ja Skanska 

 

 

 

Dataservice för funktionskontrakt 



 

 

 

Data-anslutning ute på vägen 

PC AUTORI – egenskaper: 

 

• Vägregisteradress i realtid med hjälp 

av GPS positionering 

• Olika kartor finns tillgängliga 

• Andra uppgifter som behövs kan 

hämtas mobilt från internet 

• Rapportering direkt till blanketter 

tabeller enligt kundens önskemål. 

• Objekt- och ruttinformation sparas och 

sänds mobilt till dataservice 

portalen. 

• Digitala bilder kan kopplas till all data.  

Lyhennä tekstiä 



 
  

Användning på kontoret 



• Från år 2012 skall utförda åtgärder i 

funktionskontrakt rapporteras för start och 

slutpunkt med vägregisteradress dvs. 

platsbestämd åtgärd 

• Krävde vidareutveckling av styrboxar och 

automatiserad dataöverföring 

• Första försöken med Trysils styrboxar och 

första systemen togs i bruk sommaren 2012 

• Till säsongen 2013 utvecklades systemet för 

Tieto-Oskaris styrboxar.  

 

 

Automatiserad dataöverföring 



Automatiserad dataöverföring 



Raportering 



Raportering 



Raportering 

Retrovärden, skick och utförda 

åtgärder kan granskas samtidigt 

för varje 100 m delsträcka. 

 

T.ex.  Excel format 



Raportering 



Möjligheter med platsbestämd uppföljning 

• Nya möjligheter och nytta i  kvalitetsövervakningen 

• I funktionskontrakten rapporteras redan nu 70 % av åtgärderna automatiskt  

• Fungerar bra för att bevisa uppfyllandet retroreflektionskrav 

• Rapporteringen mellan de olika parterna beställare, utförare och 

övervakningskonsult har fungerat bra 

• Stöder användandet av retroreflektionsmätningar i kvalitetsuppföljning 
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Vår målsättning är att stegvis utveckla WebAutori till ett realtids huvudverktyg för adminis-

trering och uppföljning av åtgärder, data register och hantering av kvalitetsuppföljningen 

 

 

Framtidsutsikter 



Framtidsutsikter 



Tilläggsinformation : 

 
Keijo Pulkkinen, 040 8212646, 

keijo.pulkkinen(at)tietomekka.fi 

 

Ilkka Juusola, 040 5305517, 

ilkka.juusola(at)tietomekka.fi  
 


