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        PÖYTÄKIRJA 
 
 
TIEDOTUSVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2006 
 
 
Aika  Tiistai 10.1.2006 klo 9.00 – 11.00 
 
Paikka Liiton toimisto, Asemapäällikönkatu 12 B, Pasila 
 
Läsnä  Matti Aalto (Lemminkäinen Oyj), puh.joht. 

Päivi Laine (Lemminkäinen Oyj) 
Paavo Syrjö (SML) 

  Kai Salmi (SML) 
Heikki Jämsä (Asfalttiliitto ry), sihteeri 

 
Poissa  Terhi Paavilainen, Erkki Pätiälä  
 
Käsitellyt asiat 
 
 
1  KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Valittiin Matti Aalto valiokunnan puheenjohtajaksi ja Heikki Jämsä 
sihteeriksi. 

 
 
2  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
  Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (2/2005). 
 
 
3  TOIMINTASUUNNITELMA 2006 
 

Käsiteltiin vuoden 2006 toimintasuunnitelmaa, joka on seuraava: 
 
1. ASFALTTI-lehden julkaiseminen kaksi kertaa vuoden 2006 aikana. 
Lisäksi selvitetään mahdollisuudet uuden Infra-lehden synnyttämiseksi 
yhteistyössä Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y:n kanssa. 
 
2. Infra-alan viestintästrategian laatiminen yhteistyössä Suomen 
Maarakentajien Keskusliitto r.y:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja PANK 
ry:n kanssa. Strategiassa määritetään mm. viestinnän kohderyhmät ja niihin 
liittyvät sisällölliset painotukset sekä laaditaan konkreettinen 
viestintäsuunnitelma käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi.  
 
3. Osallistuminen Auto- ja Tieforumin toimintaan sekä viestintämateriaalin 
tuottaminen Auto- ja Tieforumin tarpeita varten. Painopisteenä on 
valmistautuminen vuoden 2007 eduskuntavaaleihin ja sitä tukevan 
toiminnan aktivointi. Lisäksi vaikutetaan poliittisiin päätöksentekijöihin tie- 



 2(3)

ja liikenneasioissa erityisesti yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n, 
Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry:n ja PANK ry:n kanssa. 
 
4. Asfalttityömaiden turvallisuuden parantamiseen liittyvän mahdollisen 
kampanjoinnin valmistelu ja suunnittelu sekä toteutus yhteistyössä 
Ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa 
(erityisesti Suomen Maarakentajien Keskusliitto) liikenteen aiheuttamien 
onnettomuusriskien vähentämiseksi.  
 
5. Liiton Internet-sivujen ylläpito ja sivuston edelleen kehittäminen. Alan 
sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa hyödynnetään Liiton Internet-sivuja. 
Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia PANK ry:n kotisivujen edelleen 
kehittämiseksi. 
 
6. Seurataan ja osallistutaan tarpeen mukaan rakennusalan strategisen 
nuorisoviestintäprojektin (Vetovoimahanke) suunnitteluun ja toteutukseen 
vuosina 2006 – 2007 yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden 
kanssa. Lisäksi käsitellään nuorisoon kohdistuvia markkinointitapahtumia 
yhteistyössä rakennusalan muiden järjestöjen (mm. Rakennusteollisuus RT, 
Suomen Maarakentajien Keskusliitto, Rakennusliitto) kanssa. Näitä ovat 
esimerkiksi abi-lehden julkaiseminen, TheRaksa.Net internet-sivujen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, Helsinki-Cup tapahtuma jne.  

 
 
3  VIESTINTÄSTRATEGIA 
 

Käytiin läpi RT:n viestintästrategiaa vuodelle 2006. Todettiin, että Infran 
tulee miettiä oma roolinsa ja asemansa osana RT:n viestintästrategiaa.  
 
Kai Salmi esitteli SML:n viestintäsuunnitelmaa (liite). Todettiin seuraavaa: 
- viestien vaikuttavuustekijät otettava huomioon (4 tasoa); liite 
- lobbaaminen alueellisesti tärkeää. Esim. Kainuun mallista puuttui 

infraklusteri, mikä heijastui infran rahoitukseen 
- perustettu Pohjalaisten infraklusteri edustaa liikevaihdoltaan 9 mrd 

euron  suuruutta kokonaisuutta (www.infraklusteri.fi) 
 
Todettiin, että Salmen viestintäsuunnitelma on erinomainen lähtökohta 
käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi.  
 
Sovittiin, että kutsutaan Risto Pesonen seuraavaan kokoukseen, jossa 
käsitellään RT:n ja Infran yhteisiä viestinnällisiä asioita. Päätettiin 
valmistella asiaa etukäteen Salmen mallin mukaisesti (pientyöryhmä Salmi, 
Syrjö, Aalto, Jämsä).  
 
Norjan vaikuttajajärjestöjen vaalisivut, jotka laadittiin vuoden 2005 vaaleja 
varten, löytyvät osoitteesta: http://www.veivalg2005.no. Norjalaisten saama 
palaute ja vaikuttavuus ovat olleet positiivisia.  
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4  INFRAPOLIITTINEN ILTAPÄIVÄ 
 

Käsiteltiin Infrapoliittisen iltapäivän ohjelmaa.  
 
Selvitetään Wanhan Sataman tiedotussuunnitelma ja mediayhteydet (lista 
henkilöistä). 
 
Pyydetään Tietoputkelta tarjous tilaisuuden kuvaamisesta ja editoimisesta 
www-sivuille.   
 
Esitelmöitsijöiltä pyydetään etukäteen kirjallinen esitys.   
 

 
5  INTERNET-SIVUT 
 

Käsiteltiin Nitro Oy:n tarjousta www-sivujen uudistamisesta (Asfalttiliitto, 
PANK).  
 
Keskusteltiin suunnitelman toteuttamisesta ja jatkotoimenpiteistä. SML:n 
kokemukset NitroFX Oy:n tekemistä SML:n kotisivuista ovat olleet 
positiiviset.   

 
Valiokunta esittää, että www-sivujen uudistaminen voisi tapahtua esitetyn 
tarjouksen mukaisesti.  

 
 
6  SEURAAVA KOKOUS 
 
  Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 4.5.2006 klo 9.00. Kokoukseen 

kutsutaan Risto Pesonen (RT) mukaan käsittelemään Infran 
viestintästrategiaa. 

 
  Pientyöryhmän (katso pöytäkirjan kohta 3) kokous sovittiin pidettäväksi 

20.4.2006 klo 9.00. Aiheena Infran viestintästrategia ja RT. 


