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Päällystealan neuvottelukunta ry.
13.3.2018

Hallituksen kokous 1/2018
Aika

12.3.2018

Paikka

Liikennevirasto, Helsinki

Läsnä

Ville Alatyppö, pj.
Heikki Jämsä
Jarmo Eskola
Marko Sallinen
Vesa Laitinen
Vesa Männistö
Ville Routama
Simo Hoikkala
Antti Hietakangas
Tuomas Vasama, siht.

Poissa

Sami Horttanainen
Terhi Pellinen

1

kello 12:00–15:00

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsun työjärjestys hyväksyttiin lisäyksillä kohtaan muut
asiat.

3

Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/17 pöytäkirja.
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Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Tarkastettiin kokouskutsun liitteenä olleet yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 sekä luonnos toimintakertomuksesta.
Yhdistyksen tulos on 12 729,38 euroa ylijäämäinen. Budjetti oli
laadittu noin 15 000 euroa alijäämäiseksi. Mm. laboratorio- ja
asfalttinormitoimikunnilta jäi budjetoituja kuluja toteutumatta.
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Todettiin, että Rakennustieto Oy:n tilitykset ylittävät tilintarkastajan mukaan vähäisen toiminnan arvonlisäverovelvollisuuden rajan. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen tarkennus Asfalttinormien myyntitavan muutoksesta ja kertaluonteisuudesta. Pyydetään lisäksi kirjanpitäjältä suositus asiassa etenemiseen. Ville
Alatyppö hoitaa asiaa.
Hyväksyttiin tilinpäätös.
Tehtiin täsmennyksiä toimintakertomuksen luonnokseen.
5

Alan oppimateriaalin päivitys -projekti
Koulutusvaliokunta on tehnyt ehdotuksen asfalttialan oppimateriaalin osittaisesta päivittämisestä. Materiaalia käytetään mm.
asfalttialan ammattitutkintokoulutuksissa. Tehtävään on tarjoutunut Pertti Pohjola, jonka tekemää tarjousta käsiteltiin. Tarjous
on jaettu kahteen osaan, hinnaltaan yhteensä 7 000 euroa.
Hyväksyttiin tarjous ja päätettiin antaa koulutusvaliokunnalle valtuus tilata työ Pertti Pohjolalta.

6

Valtion päällystystoiminnan määrät 2018
Käsiteltiin valtion päällystystöiden määräennustetta. Päällysteohjelman pituutta ei ole toistaiseksi saatavilla. Viime vuoden
määräraha 133 Me putoaa tänä vuonna 115 Me:oon sisältäen
myös tiemerkintöjen ylläpidon noin 23 Me.
Lisäksi investointiluonteisia korjausvelkakohteita tehdään vielä
tänä vuonna ja arvio päällystystöiden arvosta niissä on noin 30
Me (vuonna 2017 vastaava luku noin 37 Me).
Kuntien osalta suurta muutosta ei ole näköpiirissä. Kuntien tulot ovat keskimäärin hieman kasvaneet, mutta päällystysmäärärahoissa tämä ei juuri näy.
Käsiteltiin maakuntauudistuksen tilannetta. Tienpidon järjestämisen suuntaviivoja on olemassa ja uusi maantielaki (laki liikennejärjestelmässä ja maanteistä ollut juuri toistamiseen lausunnoilla). Yksityiskohdat ovat kuitenkin auki.
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PANK-menetelmien tilanne
Keskusteltiin PANK-menetelmien tilanteesta. Päätettiin pyytää
laboratoriotoimikunnalta yhteenveto eri menetelmien kehitystar-
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peista tai käyttökelpoisuudesta (standardi- tai kansallisella tasolla). Esimerkiksi kitkan mittaamiseen pitäisi saada toimiva
ratkaisu.
Vesa Laitinen kertoi, että PRALL-menetelmään on kokeiltu
muutoksia ja alustavat tulokset ovat lupaavia. Keskustelu muiden pohjoismaiden kanssa menetelmän päivittämisestä on
käynnissä.
8

EU-standardointityöhön liittyvät asiat
Tarkasteltiin standardointien kommentoinnista ja vaikuttamisesta Michalina Makowskan tekemän kyselyn pohjalta. Kommenteille on lähiaikoina tulossa bitumien reologiaan liittyvien
koemenetelmien standardeja ja on herännyt kysymys lisäresurssien tarpeesta tähän työhön.
Sovittiin että Marko Sallinen ja Vesa Laitinen keskustelevat
suomalaisen seurantaryhmän jäsenten Helena Remeksen
(Nynas) ja Nina Orttenvuoren (YIT) kanssa työryhmätyöskentelyn tiivistämisestä ja lisäresurssien tarpeesta.
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Tilannekatsaus 2018
Parlamentaarinen komitea on luovuttanut mietintönsä koskien
perusväylänpidon lisärahoitusta ja ehdottaa 300 Me vuotuista
lisäystä valtion tie-, rata- ja vesiväylille. Kaikki puolueet ovat hyväksyneet
Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2019. Heikki Jämsä esitteli viestintätoimiston Miltton'n ainestoa. Pohdittiin millä teemalla yhdistys voisi viestiä ja vaikuttaa vaaleissa esiin nouseviin asioihin. Todettiin, että on hyvä korostaa parlamentaarisen
ryhmän raporttia ja sen viestejä. On tärkeää, että raportin päätelmät viedään käytäntöön.
Päätettiin pyytää tarjous toimittaja Heikki Peutereelta taustaaineistojen ym. materiaalien tuottamiseksi medialle (noin 10
pakettia). Myönnettiin valtuus Heikki Jämsälle neuvotella kokonaisuus Peutereen kanssa.
Muita viestintäteemoja edistetään pientyöryhmissä, selvittäjät:
- kunta-asiakirjojen jalkauttaminen - Alatyppö
- PANK-stipendi - Hoikkala
- alan kehitystoiminnan pitkäjänteinen suunnittelu (workshop) Laitinen, Hietakangas
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10 Muut asiat

Asfalttinormien koulutustilaisuus 24.4.2018. Liikennevirastossa
Asfalttinormitoimikunnan järjestämänä.
Susanna Suomelan diplomityö ei käynnistykään.
Hankintamenettelyvaliokunta on ehdottanut henkilön palkkaamista alan digitalisoinnin tiedonvälittäjäksi urakoitsijoiden ja Liikenneviraston sekä muiden sidosryhmien välillä. Henkilö työskentelisi PANK ry:ssä tai projektityöntekijänä. Keskusteltiin aiheesta. Pidettiin parempana ajatusta, jossa jokainen toimija nimeää yhden henkilön digivastaavaksi ja keskustelu yhdistyksen kautta käydään Ad hoc -ryhmänä hankintamenettelyvaliokunnan alla. Selvitettävänä esim. mitä tietoa todella tarvitaan,
mihin ja miten sitä käytetään, kipupisteet nykyisessä raportoinnissa. Osallistujina ovat lähtökohtaisesti urakoitsijat ja tilaaja.
Hankintamenettelyvaliokuntaa pyydetään toimeksianto.
Seuraavien kokouksien ajankohdat:
26.4.
Hallituksen kokous kello 9.00, Sokos Vaakuna
Yhdistyksen kevätkokous kello 11.00 sama tila
10.8.

Hallituksen kokous kello 14.00, Helsinki

Porvoo, 13.3.2018
Tuomas Vasama
JAKELU

Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI

Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Tarja Hellström

