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1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että
kokous on päätösvaltainen.
2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsun 4.10.2011 esityslistaan lisättiin uusi kohta 4 Toimintasuunitelman
valmistelu.
3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (25.8.2011). Todettiin,
että toimikuntien esittelykierros ei lähtenyt käyntiin aikatauluvaikeuksien vuoksi.
Asiaan palataan hallituksen seuraavassa kokouksessa. Dorstroi Peterburgin
kanssa yhteistyö jatkunee keväällä pienimuotoisella seminaarilla.
4 Toimintasuunnitelman valmistelu
Keskusteltiin toimintasuunnitelmassa esiin tuotavista asioista ja painotuksista.
Alemman tieverkon tila ja huomiointi sekä päällysteiden ylläpidon rahoituksen
suunta herättivät keskustelua. Pohdittiin millä keinoin PANK ry. voi vaikuttaa, jotta
tieverkon kunnon heikentyminen ja sen vaikutukset tuotaisiin julki. Ruotsissa ja
Tanskassa tehdyt selvitykset infran taloudellisesta ylläpidosta ovat johtaneet
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ylläpidon määrärahojen kasvuun. Sovittiin, että Auto- ja tieforumin
vaikutusmahdollisuudet käytetään mahdollisuuksien mukaan.
5 Jäsenasiat
Liikennevirasto on esittänyt 4.10.2011 edustajansa vaihtoa PANK ry:n
hallituksessa. Hallitus hyväksyy esityksen. Uusi edustaja on kunnossapitotoimialan
väylänpito-osaston johtaja Jukka Karjalainen. Edustus vaihtuu hallituksen
kokouksessa 25.11.
ELYjen jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 500 euroa.
6 Toimikunnat ja valiokunnat
Seminaari melua vaimentavista päällysteistä 28.9.
Ad hoc -toimiryhmä järjesti tilaisuuden Pasilassa. Seminaarin ohjelma, esitykset ja
ryhmän valmistama materiaali löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Toimikunta pitää
tänä vuonna vielä yhden kokouksen, johon toiminta lakkaa.
Koulutusvaliokunta
Toimikunnan työ on ollut aktiivista. Esillä on pysyvästi huoli alan jatkuvuudesta.
Uusia osaajia on saatava ja siinä tärkeänä osana ovat muun muassa
ammattitutkintoon johtavat koulutusohjelmat.
Pank-stipendi
Erkki esitteli lyhyesti PANK-stipendiä hakeneet ehdokkaat ja heidän
tutkimusaiheensa. Jukka Pasanen Aalto-yliopistosta tutkii tiemerkintöjen
kuntoarvioinnin kehittämistä (tilaaja Liikennevirasto) ja Helena Lehtimäki
kierrätysasfalttia (NCC Roads Oy). Päätettiin, että molemmille myönnetään 1 000
euron stipendi.
Tiemerkintävaliokunta
Erityisesti mobiilimittausten toimivuus on ollut tapetilla viime aikoina esiin tulleiden
ongelmien vuoksi. Paluuheijastuvuusmittausten käytännöt eroavat eri toimijoilla.
Urakoiden hankinta-asiakirjoja kehitetään tilaajien, urakoitsijoiden ja konsulttien
yhteistyönä. Kuntasektorin hankinta-asiakirjoihin ei ole toistaiseksi syvennytty.
Työnsarkaa riittää, uuden valiokunnan toiminta on ollut selvästi tarpeellista.
Tiemerkintäpäivä järjestetään PANK ry:n toimesta 7.–8. Helmikuuta 2012.
7 Muut asiat
RYM-SHOK tutkimushanke Ekotehokas väylärakentaminen
Lemminkäinen ja Skanska ottanevat vastuun WP:n vetämisestä (vauriot ja asfaltin
uusiokäyttö/energiansäästö sekä rakenteet). Tarkemmat tutkimusaiheet ja vastuut
ovat vielä sopimatta. Kiviainesten ja uusiomateriaalien käyttö -tutkimuskokonaisuus
mennee UUMA II-hankkeeseen. Tutkimushakemus olisi saatava TEKESiin vielä
tämän vuoden kuluessa.
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Infra ry:n kiviainespäivät järjestetään Hotelli Presidentissä 19.-20.1. Kiviainesalan
eurooppalainen järjestö UEPG on laatinut pamfletin EU- komissiolle tiestön kunnon
merkityksestä raskaille kuljetuksille. Kiviainesjaosto välittää tiedon kotimaan
päättäjille. Jaoston huolena on myös maksimikuormien EU-tason harmonisointi,
joka Suomessa heikentäisi tuottavuutta. Paremmin sovellettava tapa olisi
akselimassojen rajoittaminen, jota viestiä komissiolle myös viedään.
TEKES Green Mining – Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011–2016 -tutkimushanke
on lähdössä käyntiin kaivannaisteollisuuden klusterissa.
http://www.tekes.fi/ohjelmat/GreenMining
Kansainvälinen syövän tutkimuslaitos (IARC) julkaisee monografin bitumista 19.10.
Edellistä julkaisua on päivitetty viimeksi vuonna 1998. Tienpäällystystyössä
syntyvät bitumihuurut eivät ole syöpävaarallisia aineita nykyisen luokituksen
mukaan. Aihetta on kuitenkin selvitetty edelleen, sillä tietyt bitumilaadut on joissain
tutkimuksissa tunnistettu potentiaalisiksi karsinogeeneiksi.
Sovittiin, että Anders antaa lyhyen perehdytyksen tiemerkintäalaan hallituksen
kokouksessa 25.11.
Asfalttialan palautepäivät järjestetään 3.-4. marraskuuta ruotsinlaivalla.
8 Hallituksen seuraava kokous
Seuraavat kokoukset pidetään:
perjantaina 25.11. kello 9.00, Ravintola Pääpostissa, yhdistyksen syysvuosikokous
pidetään samassa paikassa alkaen kello 11.00
Kokous päätettiin kello 14.55.
Sihteeri
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