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PÖYTÄKIRJA

ASIAKIRJATOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2006

Aika

Maanantai 13.3.2006 klo 12.00 – 15.00

Paikka

Asfalttiliitto ry, Asemapäällikönkatu 12 B, Itä-Pasila

Läsnä

Kari Ström, Jyväskylä, puh.joht.
Hannu Huhtala (Kuntaliitto)
Tapio Huttunen (Lemminkäinen Oyj)
Kaarlo Ikonen (Espoo)
Timo Vainionpää (Valtatie Oy)
Heikki Jämsä (Asfalttiliitto ry), siht.
Matti Heino (Infratec Oy)

Poissa

Pekka Isoniemi, Mikko Eerola, Heikki Rekonen, Kalevi Toikkanen

Käsitellyt asiat

1

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Kari Ström avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi.

2

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Todettiin, että muutostarpeita uusiin kunta-asiakirjoihin ei ole tullut.
Todettiin, että bitumi-indeksissä on mukana talvilisä, minkä seurauksena
indeksi laskee keväällä. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että parempi
vaihtoehto olisi tilanne, jossa bitumi-indeksissä ei huomioida talvilisää.
Sovittiin, että Jämsä tiedustelee asiaa Tilastokeskuksesta.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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HANKINTAMENETTELYT
Heikki Jämsä esitteli Pohjoismaissa olevia hankintamenettelyjä. Erityisesti
tarkasteltiin Tanskan kumppanuuteen perustuvia hankintakäytäntöjä
kunnissa (liite).
Käydyssä keskustelussa todettiin mm. seuraavaa:
- toimivuusvaatimukset kunnissa eivät koske kuin pientä osaa kuntia ja
katuverkkoa
- tavoitteena voisi olla toimivuusvastuun ja kumppanuuden yhdistäminen.
Kumppanuuteen sisältyy kehittäminen, innovatiivisuus ja tuottavuus
- olisi hyödyllistä kerätä sekä urakoitsijoiden että tilaajien aikaisemmat
kokemukset asiasta
- liian suuret kokonaisuudet saattavat vähentää tarjoajien määrää
- kumppanuus voisi sopia asfalttialalle, koska se vaatii erikoisosaamista.
Volyymit tulee olla tällöin riittävän suuret, jolloin päällystämishankkeisiin
voisi sisällyttää myös rakenteenparantamishankkeita.
- impulssi kehittää uusia asioita lähtee urakoitsijasta (työmenetelmät,
materiaalit, laitteet jne.). Bonusmahdollisuudet tulisi olla olemassa, koska
sekä tilaaja että urakoitsija hyötyvät uusista innovaatioista
- kumppanuussopimukseen voisi liittää myös katuverkon kuntoarvion
mukaan. Esimerkiksi Rovaniemellä on palveluntuottajana ollut
Roadscanners Oy lähtötietojen hankinnassa ylläpitotarpeen suunnittelua
varten.
- RIL on laatimassa mittaria, jonka avulla rakennetun ympäristön tilaa
voidaan kuvata (liite)
PANK:n budjetissa on asiakirjatoimikunnalle 10 000 - 12 000 euron varaus
kehittämishankkeisiin.
Päätettiin, että Matti Heino valmistelee tarjouksen kumppanuutta koskevan
esiselvityksen tekemisestä, josta ilmenee mm. sisältö, aikataulu ja rahoitus.
Sisältö voisi käsitellä esim:
- kokemuksia muilta aloilta Suomessa
- yhteenveto Tanskan kokemuksista
- hankintalain muutosten vaikutukset
- kilpailun toimivuuden varmistaminen
- taloudelliset vaikutukset.
Heino lähettää esityksen sähköpostilla kommentoitavaksi. Projektiesitys
käsitellään myös PANK:n hallituksen kokouksessa.
Sovittiin, että Jämsä selvittää onko Tanskassa käynnissä kumppanuusmalliin
pohjautuvia urakoita. Jämsä ottaa yhteyttä Olli Kokkoseen (NCC Roads) ja
Kim Lindholmiin (Lemminkäinen).
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KUNTA-ASIAKIRJOISTA KOULUTUSTA
Keskusteltiin tarpeesta järjestää erillinen koulutustilaisuus kunnille uusista
kunta-asiakirjoista.
Todettiin, että uusista kunta-asiakirjoista järjestettiin 2 koulutustilaisuutta.
Sovittiin, että Heino toimittaa listan koulutukseen osallistuneista kunnista ja
selvittää onko lisäkoulutustarvetta olemassa.

5

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Keskusteltiin tuoteohjeista ja niiden liittymisestä asiakirjoihin. Todettiin,
että asia koskee kiinteistöjä. Sovittiin, että Heino tuo huoltokirjamallin
seuraavaan kokoukseen.
Selvitetään tiiviin asfaltin ohjeen valmistumisen tilanne Lars Forstenilta.

6

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 11.5.2006 klo 13.30-15.30
Asfalttiliitossa.

