
Kelikeskuspalvelu osana talvihoitoa
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 Seppo Kaarto työskentelee 

kelikeskuspäällikkönä Destia Oy:n 

kunnossapidossa

 Talvihoidon kokemusta Kaarto on hankkinut 

36 haasteellisen talvikauden ajalta

 Kaarto on vahvasti myös kehittämässä 

kunnossapitoa tukevia ICT-järjestelmiä

Henkilökuvaus



Janne Miettinen
• Yli 15 vuoden työkokemus Ilmatieteen laitoksella

• Aiemmin toiminut lentosäämeteorologina

• 7 vuoden kokemus tiesääpalveluiden tuottamisesta

• Työskentelee myös kunnossapidon ja tieliikenteen

tutkimus- ja kehityshankkeissa

Yhteyspäällikkö

Asiakaspalvelut

Ilmatieteen laitos
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 Kelikeskus on Destian kunnossapidon 

talvihoidon ohjauskeskus

 Tarjoaa kelikeskuspalveluja Destian 

kunnossapito urakoihin, sekä kaupungeille ja 

muille yrityksille

 Seuraa 24 h/ vrk sään, kelin kehitystä ja 

reagoi muutoksiin

 Hälyttää toimenpiteisiin ja ohjaa pääteiden 

kunnossapito toimia sovitun ohjausmallin 

laatuvaatimusten mukaisesti

Mikä on Kelikeskus?
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5
Destian Kelikeskus

Destian Kelikeskus Ilmatieteenlaitoksella 

Helsingissä

 Yhteistyössä Destia - Ilmatieteen laitos 18 

vuoden ajan

 Kelikeskus lähes kolmenkymmenen 

vuoden kokemuksella
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Tiesäätiedot ja havainnot

 Tiesäähavainnot noin n. 800 

asemasta ja 436 pisteestä

 Keli- ja liikennekamerat n. 750  

kamerasta

 Muut sääasemat

 Ennusteet mm. 436 pisteelle

 Säätutkat 11

 Satelliittihavainnot

 Mobiilihavainnot

 Tienkäyttäjäpalautteet
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Kunnossapidon tiedonkeruu

 Tiedonkeruu kunnossapito 

ajoneuvoista aloitettiin 1998

 Kolmas sukupolvi käytössä

 Täydellinen sisäinen ja ulkoinen 

raportointi

 Jokaisessa 

kunnossapitoyksikössä on 

tiedonkeruulaite käytössä

 2000 käyttäjää, 1700 

mobiililaitetta
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 Tietoa on siis paljon

 Maantieteellisesti kuitenkin tietoaukkoja on 
olemassa

 Laatuvaatimukset ovat tiukat

 Kelikeskuksen päivystäjän kyky käsitellä 
tietoa on rajallinen 

 Keliolosuhteet ovat muuttuneet 
haasteelliseksi

 Digitalisaatio avuksi talvikunnossapitoon ja 
kelikeskukseen

 Automatisointia

 Aurausaikamalli

 Lumipolannemalli

 Jalonteen Lauri Kettusen esityksessä Destian 
talvikunnossapidon  digitalisaatiosta myös lisää

Digitalisaatio 
kunnossapidon hyödyksi



Aurauksen
ajoittaminen



n urakka-alueet

 Paljon urakoita

• 44/79

 Paljon hoitoluokkia

 Rajallisesti resursseja

 Korkea laatu

HAASTEET



Ratkaisu

13.2.2020



AURAUSAIKAMALLI

Havainto Ennuste

Lähtökynnys

Maksimi arvo



Uusi 
digitaalinen 

syöte

Olemassa olevien
aineistojen tehokkaampi 

hyödyntäminen





Polanteen muodostus



Polanne-ennuste

Ei muodostusta

Muodostuminen 

mahdollista

Muodostuminen 

todennäköistä

Muodostuminen erittäin 

todennäköistä



janne.miettinen@fmi.fi seppo.kaarto@destia.fi

Kiitos!
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