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PANK- TYÖRYHMÄ: HANKINTAMENETTELYT 

Kokous nro 11 

Aika 26.8.2010 klo. 13.00 

Paikka Nynas, Äyritie 12 Vantaa 

 
Läsnä:  

Tero Ahokas ELY-keskus pj. 
Kari Holma ELY-keskus  
Antero Arola Rejlers Oy  
Tapio Joensuu Destia Oy  
Vesa Laitinen Lemminkäinen Infra Oy  
Jussi Rantanen Lemminkäinen Infra Oy  
Seppo Kemppainen Skanska-Asfaltti Oy  
Harri Spoof Pöyry Finland Oy  
Jukka Juola Andament Oy  
Vesa Männistö Liikennevirasto  
Sami Horttanainen NCC Roads Oy sihteeri 

Poissa: 
Heikki Jämsä Infra ry  
Ossi Himanka Nynas Oy  

  
 
 

1. 
Avaus, järjestäytyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja 

Tero Ahokas avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi ja totesi että 
kyseessä on otsikossa mainitun työryhmän kokous nro 11. 

 
Tero Ahokas toimi kokouksen puheenjohtajana. Sovittiin, että Sami 
Horttanainen toimi kokouksen sihteerinä. 
 
Tarkastettiin edellisen kokouksen muistio. 
 

 
2. 
Katsaus käynnissä oleviin sopimuksiin, Tero Ahokas, Seppo Kemppainen, Kari Holma, 
Jussi Rantanen 

Jussi Rantanen, Lapin PÄÄLPA (yksikköhintaurakka +kumppanuusmalli): 
• rahapulasta johtuen toimenpiteitä on jouduttu keventämään 

alkuperäisistä ensimmäisenä vuonna, mikä johtaa myös 
takuuvastuiden uudelleen pohdintaan 

• syyskuun puolessa välissä pidetään yhteinen ohjelmoinnin 
suunnittelupalaveri seuraavaa vuotta varten 
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Kari Holma, Oulun ja Koillismaan PÄÄLPA 
• 4. vuosi menossa Oulussa, 3. vuosi Koillismaalla 
• alkukankeudet on saatu pois, toiminta on löytänyt uomansa 
• PATU on oppinut hyvin palvelumallin, toiminnassa ennakointi toimii 

hyvin 
• sopimusmalli työllistää tilaajaa silti enemmän kuin perusurakat, mutta 

samalla on saatu laadukkaampaa toimintaa kokonaisuuden hallinnan 
kanssa (ylläpito, hoito jne) 

• Koillismaalla alemman tieverkon paikkaukset, halkeamakorjaukset jne 
täsmäkorjaukset ovat onnistuneet hyvin 

• rahoituksen osalta PÄÄLPA 1:ssä on teetetty hieman enemmän kuin 
sopimuksen mukainen vuosikustannus, PÄÄLPA 2:ssa suunnilleen 
sopimuksen mukaisesti. Indeksien kustannusvaikutukset eivät ole olleet 
merkittäviä. 

• tilaaja on erittäin tyytyväinen molempiin sopimuksiin 
 
 
Seppo Kemppainen, Oulun PÄÄLPA 

• menossa 3. vuosi, jonka PATU on ohjelmoinut 
• työt käynnistyivät vko 29 
• kova pakkastalvi 2009/2010 aiheutti päällysteiden reikiintymistä ja 

halkeilua huomattavasti enemmän kuin tavallisesti 
• sopimuksen yhteydessä on testattu URASIP- menetelmän käyttöä 

urautumisen hidastamisessa. Alustavat kokemukset näyttävät, että 
SIP:n tekeminen urautumisen alkuvaiheessa olisi tehokkain tapa 
ehkäistä urautumista. 

 
 
Tapio Joensuu, Koillismaan PÄÄLPA 

• työt ovat onnistuneet hyvin 
• pienet täsmäkorjaus-määrät ovat aiheuttaneet PATU:n työsuunnittelulle 

päänvaivaa 
 
 
Tero Ahokas, LYTA (kumppanuusmalli, yksikköhintaurakka) 

• 3. vuosi meneillään, kumppanuusmalli on lähtenyt hyvin käyntiin 
• PATU on ottanut sopimusalueen hyvin haltuun, toimenpiteet on pyritty 

keskittämään aina yhdelle alueelle kerrallaan toiminnan tehostamiseksi 
• tilaaja ottaisi enemmän mukaan paikkaustöitä ja muita täsmäkorjauksia 

päällysteiden eliniän kasvattamiseksi 
• samoin tilaaja toivoo enemmän kanssakäymistä hoitourakoitsijan 

kanssa paremman kokonaiskuvan saamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä 

• rahoitus on ylitetty huomattavasti sopimuksen mukaisesta tasosta, mm. 
puuhuoltorahan turvin 
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Antero Arola, KaS PÄÄLPA 

• 3. kausi meneillään, 4. kauden ohjelmointi käynnistyy pian 
• KaS ELY hallinnon koko sopimuspakettia, vaikka osa tieverkosta 

kuuluu 1.1.2010 alusta POS ELY alueeseen 
• ohjelmoidut suunnitelmat ovat hyvin pitäneet paikkaansa, kauden 

aikana ei ole tarvinnut paljon muutoksia tehdä 
• käytännön kokemusten perusteella hoidon ja ylläpidon rajapinta pitäisi 

saada kuntoon eli kokonaisuus paremmin haltuun (mm. kuivatusten 
suunnittelu jne) 

• paikkaustöitä ei ole riittävästi huomioitu vaurioitumisen hidastamisessa 
 
 
Markku Kleemola, KaS PÄÄLPA 

• Sopimusmalli toimii, molemmat osapuolet ovat sisäistäneet 
roolinsa hyvin 

 
 
Tero Ahokas, HTU PÄÄLPA 

• 4. työkausi meneillään, toiminta on löytänyt hyvin uomansa 
• työmaakokouksia pidetty 5 kpl vuodessa,  
• PATI käytettävissä olevat resurssit ovat pienet, PATU hallinnoi 

sopimusta palvelusopimuksen hengen mukaisesti. Tästä johtuen 
riskinä on henkilövaihdosten aiheuttamat muutokset sopimusehtojen 
käytäntöjen tulkinnoissa. 

• tilaaja on tyytyväinen syntyneisiin työnaikaisiin innovaatioihin ja 
hyvään työn laatuun 

 
 

3. 
Koostevalintamenettelyn esittely, Harri Spoof 

• kyseessä ei ole uusi urakkamuoto vaan uusi ratkaisutapa 
kustannustehokkaaseen urakan muodostamiseen, ei vaikutuksia 
urakan aikaiseen toimintaan 

• tulee käyttöön Uudellamaalla 2011, ei sis. rem-töitä 
• tullee olemaan korkeintaan 3 urakkaa, minimissään esim 3 Meur 
• tarkemmat tiedot Harrin materiaalissa (liite1) 

 
4. 
Liikenneviraston tilanneinfo ja ylläpidon tulevaisuusnäkymät, Vesa Männistö 

 
Vesan materiaali liitteenä 2 
 

• Organisaatio 1.1.2011 
o jatkossa puhutaan ainoastaan ´väylästä´ 

• TTS-tietoa 
o noin 1000 km vaje päällysteissä 2010, huonokuntoiset 

lisääntyvät 250 km 
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o tilanne on vakava, tuleva rahoituksen taso tulee johtamaan 
vähäliikenteisen tieverkon kunnon heikkenemiseen 

o päällysteohjelman pituus tulee laskemaan 2500 km:n 
lähivuosien aikana 

o perusväylänpito 2011 898 Meur, teihin 530 Meur 
• Strategia 

o Korjausvelan kasvu pidetään kurissa päätieverkolla 
o alueellisia kuntoeroja vähennetään 
o rahoituksen jakoa ja kuntotavoitteistoa uusitaan strategian 

mukaiseksi 
• Kuntotavoite 2011 

o YP1A ja YP1B verkko (10600 ajorata-km) saa jatkossa 
rahoitusta 67 Meur 

• Hankinnoista 
o palvelusopimus- ja kumppanuusmalli saavat kannatusta, 

aluemalli ei niinkään 
o LV ottaa jatkossa enemmän vastuuta käytettävien mallien 

käytöstä ja käyttöpaikoista 
o yhteensovitus kuntotavoitteen kanssa tulee haasteellisemmaksi 
o myös sopimusten toimivuus laskevan rahoituksen maailmaksi 

• Automaattinen päällystevaurioiden mittaus 
o kokeilu ei ole onnistunut, nyt kehitteillä jälleen uusi menetelmä 

 
5. 
Ryhmän kokoonpano 
   

 
Kutsuttiin Vesa Männistö ryhmän varsinaiseksi jäseneksi. 

 
 
6. 
Seuraava kokous 
   

 
Seuraava kokous pidetään 9-10.2.2011 Rovaniemellä. Tarkka paikka ja aika 
sovitaan myöhemmin. 

 
7. 
Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 16.00 

 
 

Sami Horttanainen 
 
 
 
JAKELU  - työryhmän jäsenet 
  - osallistujat 


