
PANK Tekninen valiokunta    Pöytäkirja 
 
Kokous  1/09 
 
Aika  7.5.2009  klo 9:00 – 12:15 
Paikka Tiehallinto, Pasila 
Läsnä  Heikki Jämsä (HJ)   pj 

Jukka Juola (JJ) 
Ari Michelsson (AM) 
Tero Ahokas (TA) 

  Katri Eskola (KE) 
Jorma Paananen (JP) 
Seppo Kemppainen (SK) 
Tapio Kärkkäinen (TK)  sihteeri 

Poissa  Mika Häkli 
  Kyösti Laukkanen 
  Ville Alatyppö 
 
1 Kokouksen avaus   
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 Kokouksen järjestäytyminen 
 

Valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi Heikki Jämsä ja sihteeriksi Tapio 
Kärkkäinen. 
 

3 Tiestön ylläpidon rahoitustarve 
 

HJ esitti Pöyry Infra Oy / Mild, Spoof tekemää Päällystettyjen teiden verkkotason 
rahoitus- ja kuntoskenaariota.  HJ kertoi myös pientyöryhmästä, joka on 
muodostettu tekemään esitysmateriaalia ja suunnittelemaan viestintää osittain 
myös raportin tuloksien pohjalta. Tarkoitus on julkaista alkusyksystä kalvosarja . 
Asiasta käydyn keskustelussa muutamia esille tulleita ajatuksia: 
- kalvosarjaan eri versioita: 
 - tekninen 
 - omaisuus/kustannukset  
- muuta huomioonotettavaa: 

- erilaiset tienkäyttäjäryhmät (esim. moottoripyörät)      
 - kuntasektori 
 - onnettomuustilastot, liikennevakuutuskeskus 
 - korvaushakemukset (renkaat, tuulilasit) 
 - ei päällystysrahaa > paikkaukset 
 - vika ei aina päällysteissä, vaikka näkyy päällystevauriona: 
  - kuivatus, Saarenkedon esitys Päällystekurssilla 
  - kuivatus, PAB-vauriot, Valtosen esitys laivalla 
  - sivukaltevuus   



4 SHOK 
 
HJ esitteli kokouskutsun liitteenä ollut materiaalia. Alkusyksystä tarkoitus saada 
valmiiksi tutkimusaihiot yrityskohtaisesti. Keskusteltiin, olisiko teema-alueelle 
Prosessit ja toimintamallit mahdolliseksi kehityshankkeeksi Palvelusopimuksen 
kehittäminen. 
HJ esitti Englannissa lentokenttien päällystämisen kumppanuusmallia. Linkki 
esitysmateriaaliin on: 
http://demos.constructingexcellence.org.uk/userimages/Image142.pdf 
 

5 Ylläpidon hankinta 
 
Käytiin läpi Päällystekurssit / Merikallio esitystä. Keskeistä esityksessä oli 
yhteistoimintamallit. Kannusteiden merkitystä painotettiin.  
Keskustelussa palvelusopimuksista tuli esille seuraavia ongelmiakohtia: 
- indeksit 
- toiminnalliset vaatimukset 
- ongelma saattaa olla tien rakenteessa, joka ei kuulu palvelusopimukseen 
Tiehallinnolla työryhmän kokous, jossa käsitellään palvelusopimuksien jatkamista 
ja niiden kehittämistä. Jukka Karjalainen/TIEH osallistui hetken kokoukseen ja 
kuunteli urakoitsijoiden mielipiteitä palvelusopimuksista ja niiden kehittämisestä.   
 

6 Sivukaltevuustunnusluku ja sen mittaaminen 
 
Lauri Suikku / Pöyry ja Anne Kasari / SITO esittivät sivukaltevuuslukua ja sen 
mittaamista. Mittauksia tullaan kuluvalla päällystyskaudella tekemään ja 
mittausmenetelmä on tarkoitus saada toimivaksi syksyyn mennessä. Esitys on 
pöytäkirjan liitteenä.  
Keskustelussa käytiin läpi sivukaltevuuden korjausmahdollisuuksia. 
Taloudellisista syistä johtuen sivukaltevuuden korjaaminen päällystyksen 
yhteydessä on mahdollista vain pienin muutoksin. 
 
 

7 Muut asiat 
 
Kokouskutsun yhteydessä oli jaettu materiaalia, jota ei ehditty käsitellä: 
- Energy Asphalt 
- TC-09-N626 - ECRPD report D1 - Existing and New Road Building materials 
 
 

8 Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään kesäretken yhteydessä, joka on  PTL 33 
Asfalttiryhmän kanssa 20-21.8. 
 
 

Jakelu 
 Valiokunnan jäsenet 
 Ossi Himanka, Kalevi Toikkanen, Anne Sund, Tarja Hellström 


