
LAATUTASO
ELY-keskus, kaupungit ja kunnat 
määrittelevät, minkä tasoista kunnossa- 
pitotyötä teille halutaan. Lisäksi tiet on 
jaettu muun muassa liikennemäärien ja 
liikenteellisen merkityksen mukaan 
talvihoitoluokkiin.

1. Palvelukeskus PANUssa seurataan erilaisia 
sadetutkia ja sateliittihavaintoja säästä.

2. Kelin kehittymistä seurataan tiesääasemien 
avulla. Osa tiesääasemista on tiehen upotettuja 
keliantureita. Tiesääasemia on kaikkiaan yli 
600 kappaletta lähes 400 eri pisteessä.

3. Palvelukeskuksessa seurataan myös 
tienlämpötilaa, joka saadaan tie-
sääasemilla toimivista sääantureista.

4. Palvelukeskus saa toimintansa tueksi 
myös tienkäyttäjien tekemät palautteet ja 
havainnot.

5. Seurannassa on myös kaikki 
Suomessa toimivat yli 500 kelikameraa.

6. Kun palvelukeskuksessa huomataan, 
että kunnossapitoa tarvitaan, otetaan 
yhteyttä paikalliseen päivystäjään.
 
7. Paikallinen päivystäjä selvittää 
tilanteen vielä urakkakohtaisesti ja ottaa 
yhteyttä kuljettajiin, joiden kanssa 
sovitaan, missä järjestyksessä ja miten 
kunnossapito hoidetaan. 

8. Kuljettajat laittavat kalustonsa kuntoon 
ja tien päällä ollaan noin tunnin kuluttua 
päivystäjän hälytyksestä.

9. Usein ennen lumisadetta tehdään 
liukkauden torjuntaa suolalla. Näin lumi ei 
tartu tienpintaan eikä aiheuta ikäviä 
polanteita.

10. Valtateitä ollaan auraamassa, kun 
lunta on tiellä kaksi senttiä. Aura-autot 
huolehtivat ensin pääväylät puhtaaksi, 
sen jälkeen siistitään työ ja käydään läpi 
esimerkiksi linja-autopysäkit ja 
levähdysalueet. Tämän jälkeen vielä 
puhdistetaan liikennemerkit. Työssä 
saatetaan olla vielä kuusi tuntia 
lumisateen loppumisen jälkeenkin.

11. Palvelukeskus PANU ja päivitystäjä 
seuraavat suolaus- ja aurausautojen 
liikkeitä reaaliaikaisesti näytöltä.

YIT:n Palvelukeskus PANU toimii 
kunnossapidon säätiedotus- ja 

kelinhallintakeskuksena. PANU toimii 
24/7. Palvelukeskuksessa seurataan 

keliolosuhteita jatkuvasti ja 
informoidaan urakan paikallisia 

päivystäjiä sään ja kelin muutoksista. 

Paikallinen päivystäjä käy 
keliennustetta läpi yhdessä 

palvelukeskuksen kanssa. Kun 
päätös aurauksesta tai liukkau-
dentorjuntatyöstä tehdään, hän 

ottaa yhteyttä kunnossapito-
yksiköiden kuljettajiin ja sopii 
heidän kanssaan, miten työt 

hoidetaan.

Liukkauden torjunnan tavoite on, että teillä ei ole
 liukasta. Käytännössä liukkauden torjuntaa tehdään 

suolauksella. Valtaväylillä aurauksessa lähtökynnys on 
kahden sentin lumikerros. Se tarkoittaa, että kun lunta on 

tiellä kaksi senttiä, aurat ovat jo liikenteessä.

TOIMENPITEETENNAKOINTI SUUNNITTELU

KELIPALVELU 
PÄIVYSTÄJÄ

Päätieurakoitsijat

kunnossapito
NÄIN SUJUU TEIDEN
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Päivä (klo 06-18)

(Keskitalven kelitilanteissa) 
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Yö (klo 18-06)

Varautuminen, 
suunnittelu ja 
ennakointi 
urakoiden 
kanssa

Kelinseuranta,
ennakointi ja
toimenpide-
suunnittelu 
(kelipalvelu)

Hälytykset
toimenpiteisiin

Toimenpiteet
tiestöllä (auraus
ja suolaus)

Ruuhka

Ruuhka,
varautuminen,
hälytys

Kelinseuranta,
toimenpide-
suunnittelu,
varautuminen,
ennakointi, 
hälytys

Suolaus
(ehkä myös auraus)

Auraus
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