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Autori kuntatarjonta

• Autori KuntaKunnossapito (Katujen ja ympäristön 

kunnossapito)

• Autori Laadunvalvonta

• Autori Päällystys ja paikkaus

• Autori Tiemerkinnät

• Autori Ulkovalaistus

• Autori Liikennemittaus

• Digitalisaatiokonsultointi 

o 360-katukuvaaminen Google StreetView -palveluun 

o Autori Liikennemerkki. Konenäön tms. yhdistäminen 360-
kuvauksiin

o Uusien teknologioiden evaluointi ja sähköisten toimintamallien 
konsultointi

Työtehtäväkohtaisesti optimoituja ratkaisuja katujen 
kunnossapidon tehokkuuden parantamiseksi 



Tavoite

Pilottiprojektin tavoitteena on digitalisoida Oulun 
kaupunkiseudun katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon 
toiminnanohjaus, sekä tuottaa Prodigial –ohjelman pilottina 

tuloksia infra-alan digitalisaation vaikutuksista
kunnossapidon osalta



Pilotin sisältö

• Vaihe 1 syys-lokakuu 2020

o Autori -järjestelmien käyttöönotto ja koulutukset

o 5 alueurakkaa ja Pääpyörätiet yhteisurakka

• Vaihe 2 lokakuu 2020 – huhtikuu 2021

o Järjestelmät käytössä em. urakoissa Oulun 

Konetyöllä, Oulu Infralla ja kaupungilla

o Sovitaan kesäkauden käyttö ja tarvittavat 

kehittämistoimet järjestelmään

• Vaihe 3 toukokuu 2021 – syyskuu 2024

o Päällystys- ja paikkausurakoinnissa käyttöön Oulu 

Infralle ja urakoitsijalle.

o Tiemerkintäurakoinnissa käyttöön Oulu Infralle ja 

urakoitsijalle.

o Alueurakoinnissa käyttö jatkuu ympäri vuoden

o Jatkuvaa kokemusten pohjalta tehtävää toiminnan 

ja sitä tukevan järjestelmän kehittämistä



Autori-järjestelmä
• Digitalisoimalla toimintatapoja Autori-järjestelmä tehostaa 

toimintaa, parantaa tilannekuvaa, nopeuttaa tiedonkulkua 
sekä varmistaa tiedon turvallisen säilyvyyden.

• Mobiilisovellus on monipuolinen työkalu maastossa 
tehtävään työhön. Sovellus tarjoaa kattavat tiedot ja 
toiminnot työn ohjaamiseen, suorittamiseen, 
laadunvalvontaan ja raportointiin.

• Web-palvelu tarjoaa työkalut tiedon koostamiseen, 
urakoiden hallintaan, käyttöoikeuksien hallintaan, 
toiminnan suunnitteluun, reaaliaikaiseen toiminnan 
seurantaan ja raportointiin.

• Integroitu ulkoisiin tietojärjestelmiin, esim. Harja, IFS, 
Epicor, Digitraffic.

• Integroitu ulkoisiin tiedonkeruupäätteisiin/-järjestelmiin, 
esim. sirotinlaitetietoihin, tiemerkintälaitteisiin, 
liikennelaskentalaitteisiin.



Esimerkkejä



Esimerkkejä



Esimerkkejä



Esimerkkejä



Jatkotoimia

✓ Kesäkausi 2021

• Järjestelmä käyttöön päällystys- ja paikkausurakoissa

• Järjestelmä käyttöön tiemerkintäurakassa

• Alueurakoinnissa jatketaan käyttöä kesähoidon toimenpiteissä esimerkiksi

o Nurmikon leikkaus, pensaiden alasleikkaukset ja kitkennät, puiden hoitoleikkaukset, 
kivituhkan, sorastusten, kasvinsuojeluaineiden käytön seurantaa, leikkipuistotarkastukset ja 
työnjohdon omavalvonta

✓ Vuodet 2022-24

• Mahdollinen käytön laajentaminen muihin alueurakoihin

• Toimintamallien ja järjestelmän jatkuva kehittäminen kokemusten pohjalta

• Mahdollisia integraatioita muihin järjestelmiin, esimerkiksi kaivulupien hallintajärjestelmään

• Jatkuvaa arviointia digitalisaation vaikutuksista katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon




