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URAKAN LUOMINEN 
 

Urakan avaaminen käsin 
 

1. Mene seuraavalle sivulle: Asiakkaat / Asiakas / Urakkasopimukset  

2. Ja valitse oikeasta yläkulmasta + = lisää uusi sopimus. 

 
3. Täytä seuraavat kentät: 

a. Sopimuksen nimi* 

b. Harja ID 

c. Sopimus alkaa* 

d. Sopimus päättyy* 

e. Takuun loppupäivä* 

4. Lopuksi valitse tallenna. 

 
5. VALMISTA! 😊 

 

* = pakollinen tieto 
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Urakan tuominen Harjasta 
 

1. Mene seuraavalle sivulle: Asiakkaat / ELY-keskus  

2. Ja valitse Tuo Harjasta. 

 

 
3. Toiminto Hakee Harjasta kaikki urakat joihin urakoitsijalla on oikeudet. 

a. Jos jokin urakoista on haettu jo aikaisemmin, ei toiminto pyyhi sen tietoja pois. 

b. Voit poistaa urakan ja hakea sen uudelleen tarvittaessa. 

4. Kun avaat tuodun urakan, näet myös sen työmaat (=ylläpitokohteet), sekä alikohteet. 

a. Yleensä työmaan alikohde on suoraan ylläpitokohteen alapuolella. 

5. Viimeistele urakka: 

a. Lisää puuttuvat alikohteiden nimet 

b. Lisää jokaiselle työmaalle oma Resepti. (KS. sivu Massan Resepti) 

c. Voit myös tarvittaessa säätää työmaiden aikataulutuksen kohdilleen. 
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Anna oikeudet urakan tietoihin Tilaajalle tai Aliurakoitsijoille: 
 

a. ELY-keskukselle, jos haluat että tilaajan organisaatio pääsee seuraamaan 

työskentelyä 

b. Aliurakoitsijoille, jos haluat 

1. tuoda massakuormia toisesta järjestelmästä tai 

2. että aliurakoitsija voi tallentaa massakuormat Massa-auto mobiilisovelluksella. 

ii. Oikeuden annat valitsemalla URAKAN OIKEUDET-sivulta + -merkin oikeasta yläkulmasta 
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TYÖMAAN AVAAMINEN 
 

Työmaan avaaminen käsin 
 

1. Mene seuraavalle sivulle: Asiakkaat / Asiakas  

2. Ja valitse Urakka, mihin haluat avata uuden työmaan, 

3. jonka jälkeen Urakan työmaat ja + =Lisää uusi työmaa. 

 
4. Täytä seuraavat kohdat: 

a. Työmaan nimi* 

b. Työnumero 

c. Harja ID 

d. Työmaa on alikohde työmaalle -> EI ALIKOHDE* 

e. Salli töiden tallennus -> Kyllä* 

f. Työn kuvaus 

g. Alku tierekisteriosoite 

h. Loppu tierekisteriosoite 

i. Suunniteltu aloitus ja lopetus (tällä aikavälillä töiden tallennus työmaalle on sallittu)  

j. Valitse tallenna. 

 
5. Aseta vielä työmaalle Massaresepti (KS. kohta massan reseptit) 

6. VALMISTA!  

* = pakollinen tieto 
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ALIKOHDE 
 

Alikohteet mahdollistavat vastaavanlaisen työmaahierarkian kuin Harja-järjestelmässä.  

Et tarvitse alikohteita, jos et raportoi tietoja rajapinnan kautta Harjaan! 

 

Alikohteen avaaminen käsin 
 

1. Katso kohta Työmaan luominen 

2. Avaa ensin työmaa jonka alle haluat luoda alikohteen. 

3. Toista kohta Työmaan luominen 

a. Valitse Työmaa on alikohde työmaalle, edellisessä kohdassa luomasi työmaa. 

4. Täytä loput kohdat 

5. ja Tallenna. 

6. Lopuksi luo alikohteen massalle resepti. 
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MASSAN RESEPTI 
 

Työmaalle pitää olla määriteltynä massanlaatu, jos sille aiotaan tallentaa päällystystöitä, joiden suorittamiseen 

tarvitaan asfalttimassaa. 

 

Reseptin määrittely 
 

1. Mene seuraavalle sivulle: Asiakkaat / ELY-keskus / Urakkasopimukset / Urakan työmaat 

2. Valitse haluamasi työmaa 

3. ja Konfigurointi 

4. Reseptit. 

5. Lisää uusi resepti. 

6. Täytä seuraavat kohdat: 

a. Name, eli nimi, esim. AB 16 AN 10 RC 50 % 

b. Ulkoinen ID 

i. Täytä jos haluat tuoda massakuormia toisesta järjestelmästä työmaalle. 

c. Tyyppi, esim. asfalttibetoni 

d. Kiven koko, esim. 16 

e. RC %, esim. 50 

f. Bit %, esim. 6,0 

g. AN luku, esim. AN 7 

h. FI muotoarvo, esim. 15 

i. Esiintymä, esim. Lohja 

j. Liima-aine, esim. 70/100 

k. Lisäaineet, esim. kalkkifilleri 

l. Valitse Tallenna. 

 
m. VALMISTA! 😊 Resepti on nyt luotu työmaalle, voit alkaa hommiin! 

 

HUOM! Muista täyttää jokainen kohta, muuten reseptin tallennus ei onnistu! 
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TIENPÄÄLLYSTYSILMOITUS 
 

Toiminto on tarkoitettu työmaille jotka ovat tuotu Harja-järjestelmästä. Kun urakka tuodaan Harjasta, sen 

rakenne ja ID numerot ovat identtisiä Harjassa olevan urakan kanssa. 

Ennen tienpäällystysilmoituksen lähettämistä 
 

1. Tulosta jokaiselta alikohteelta massa-raportti ja varmista että toteumat täsmäävät. 

2. Varmista että massa-reseptin bitumiprosentti täsmää asfalttiasemalta saatavan tuotantoraportin 

kanssa. (Alikohde / Konfigurointi / Reseptit) 

3. Tarkista alikohteen raportti-sivulta, että neliömäärät täsmäävät. 

 

Tienpäällysilmoituksen lähettäminen 
 

1. Valitse ylläpitokohde sivu, ks. alla esimerkki. 

 

2. Sivun alareunassa on painike Lähetä Päällystysilmoitus, jonka painaminen vie työmaan ja sen 

alikohteiden päällystys- ja alustantoimenpiteiden tiedot Harjaan. Sivun yläreunaan tulee vihreä viesti, 

että lähetys on onnistunut. (jos viesti on punainen, on jotain mennyt pieleen -> ota yhteyttä ylläpitoon) 

  
3. Avaa Harja-palvelu ja tarkista että päällystysilmoituksen tiedot ovat oikein. Tee tarvittaessa korjaukset ja 

tallenna. 

 

Vaatimukset ilmoituksen toimivuudelle 
 

 Oikeus Harja-urakkaan (järjestelmätunnukset LiVi palveluun) 

 Harja-urakka ID 

 Työmaa ID 

 Työmaan rakenne identtinen Harjan kanssa, alla esimerkki: 

o Urakka 1   esim. (Harja ID 11) 

 Ylläpitokohde 1   esim. (Harja ID 123) 

 Alikohde 1   esim. (Harja ID 1234) 

 Alikohde 2   esim. (Harja ID 1235) 

= ALIKOHDE 

= YLLÄPITOKOHDE 
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TIETOA HARJA-RAJAPINNOISTA 
 

Harjasta tuotu urakka mahdollistaa raportoimisen suoraan Harjaan rajapinnan kautta. Eli tiedon siirto tapahtuu 

sähköisesti rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa salaman nopean raportoinnin järjestelmästä toiseen. 

Toimintoja mitä rajapinnat mahdollistavat: 

1. Urakoiden ja työmaiden hakeminen 

2. Aikataulun päivitys Harjaan 

3. Tien päällystysilmoituksen lähettäminen 

4. Työkoneseuranta mobiilisovelluksen sijaintitiedon lähetys 

Jokaisella Harjan urakalla, urakan työmaalla ja työmaiden alikohteilla on yksilöllinen ID. ID on yleensä 

numerosarja mistä eri tietokonejärjestelmät tunnistavat mikä työmaa on kyseessä, kun tietoja vaihdetaan. 

Mitä rajapintojen käyttö vaatii? 

1. Urakoitsijalla pitää olla järjestelmätunnus Harjaan. (eri asia kuin LiVi extranet LX-tunnus) 

2. Urakka ja työmaat pitää hakea Harjasta, haku-toimintoa käyttäen. 

Kun edellä mainitut ominaisuudet ovat täyttyneet, sähköinen tiedonsiirto järjestelmien välillä mahdollista. 

 

TIEDONKULKUKAAVIO 
 

 

 

 


