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EDC Työmaajärjestelmä on uusinta 
mobiiliteknologiaa hyödyntävä 

monipuolinen järjestelmä, joka tehostaa 
työmaiden päivittäisiä toimintoja ja rutiineja. 

www.tyomaajarjestelma.fi



EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ
• Palvelun kehitys aloitettiin yhteistyössä 

Rakennusteollisuus RT:n kanssa Iske-hankkeessa 
vuonna 2010.

• Hankkeessa syntyi rakennusalan yritysten 
perustarpeisiin suunniteltu työmaaohjelmisto.

• Nykyisin EDC Työmaajärjestelmä -nimellä 
tunnettu pilvipalvelu on käytössä yli 70 
rakennusalan yrityksessä Suomessa.

• Innotect Oy edustaa EDC Työmaajärjestelmää 
eteläisessä suomessa.
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EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ
• Järjestelmä on kehitetty monitoimityökaluksi 

työmaille helpottamaan päivittäisiä rutiineja, 
kuten esimerkiksi kulunseurantaa, päiväkirjan 
pitoa, tilaajavastuutietojen hakua sekä 
laatumittauksia.

• Tilaajalle ja valvojalle voi helposti antaa oikeudet 
seurata työmaan edistymistä sekä kommentoida 
esimerkiksi työmaapäiväkirjaa.

• Työmaan ja toimiston henkilökunta, tilaajat ja 
valvojat voivat käyttää järjestelmää tietokoneen 
tai mobiililaitteen selaimella, mistä vain, milloin 
vain.
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EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ
• Työmaita voidaan seurata reaaliaikaisesti ja 

reagoida mahdollisiin ongelmiin ajoissa, 
esimerkiksi työmaalta otettujen kuvien 
perusteella.

• Järjestelmästä saatavaa tallennettua tietoa 
voidaan hyödyntää usealla eri tavalla, esimerkiksi 
jälkilaskennassa ja mahdollisissa reklamaatio 
tapauksissa.

• Järjestelmää kehitetään kokoajan alan yritysten 
kanssa. Kuljetusalan yrityksien kanssa kehitetty 
sähköinen ajokirjaus on otettu vastaan 
innostuneesti.
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Työmaapäiväkirja esimerkki



Työmaamuistio esimerkki
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Työmaajärjestelmä

• Kehitystyön pohjana yritysten oikeat tarpeet 
ja kustannustehokkaat ratkaisut. 

• Pilvipalveluna toimiva monitoimityökalu 
työmaille, joka  tehostaa päivittäisiä 
rutiinitoimenpiteitä työmaalla.

• Tukee vahvasti mobiililaitteita.
• Työkalu pk-yrityksille 07/2014 

voimaantulevista lakisääteisistä 
raportointivelvoitteista selviämiseen.



Ominaisuudet
• Sähköinen kulunvalvonta RFID-tunnisteilla sekä tunnisteiden luominen, 

tukee myös Valttikorttia.
• Reaaliaikainen työmaan seuranta.
• Sähköinen litterointi ja siirtotiedostoja kirjanpito-ohjelmistoihin.
• Sähköinen työmaapäiväkirja.
• Sähköiset TR-, MVR- ja laatumittaukset.
• Yksinkertainen työmaakuvaus mobiililaitteilla.
• Henkilökorttien tulostus.
• Työmaan lomakkeet ja tiedostot.
• Työmaan toimijoiden rekisteri.
• Tilaaja-/Alihankkija-liittymät sidosryhmien käyttöön.
• Laiterekisteri.
• Tuoterekisteri.
• Työmaan tehtävien suunnittelu ja hallinta.



Vahvuudet

• Työmaajärjestelmä:
– Yksi ratkaisu, jolla saadaan hoidettua rutiineja 

sekä työmaalla, että toimistolla.
– Palvelu laajennettavissa suurillekin yrityksille.
– Toimintavarmuus.
– Uusia ominaisuuksia voidaan tuoda 

järjestelmään joustavasti.
– Kehitystyössä otetaan huomioon vahvasti 

asiakkaiden tarpeet.



Turvallisuus 

• Käyttää Microsoft Azure –pilvipalvelua, joka 
on EU:n tietosuojaryhmän toimesta 
tarkastettu ja hyväksytty. 

• Järjestelmään syötettävien henkilöiden 
tiedot tarkastetaan Tilaajavastuu.fi –
tietokannasta.



Hinnoittelu ja palvelut

• Neljä pakettia eri kokoisille yrityksille.
• Kuukausipohjainen laskutus ilman kalliita 

ohjelmistohankintoja, kuuden tai 12 
kuukauden laskutusjaksoissa.

• Myös koko järjestelmän toimitus 
kannettavista tietokoneista alkaen 
työmaille.
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