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HALLITUKSEN KOKOUS NRO 4/2013
1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Käytiin lyhyt esittelykierros ja toivotettiin Jouko tervetulleeksi mukaan
hallitustyöhön. Heikki kertoi vieraalle olennaiset asiat PANK ry:stä.
2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli työjärjestyksen. Sovittiin, että siirretään kohdat
DI-koulutus ja Ympäristöasiat kokouksen alkuun.
3 DI-koulutus
Jukka Pekkanen (Rakennusteollisuus RT) esitteli tilannekatsauksen
yliopistojen (Aalto, Tampereen teknillinen yliopisto) DI-koulutukseen liittyvistä uudistuksista ja painopistealueista.
Jukka kertoi lyhyesti taustastaan rakennusalalla ja Rakennusteollisuus
RT:ssä ja perehtymisestään tutkintouudistukseen. Hän on hoitanut
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myös keväästä lähtien TTY:lla rakentamistalouden osa-aikaista professuuria.
Pekkasen kalvot ovat muistion liitteenä. Todettiin, että tutkintoohjelmien rakentaminen yliopistoissa on lähtenyt eri näkökulmista. Aalto pyrkii olemaan kansainvälinen huippuyliopisto tutkimusmittareilla,
TTY yritys- ja käytännönläheisempi. Todettiin, että palataan aiheeseen
tulevissa kokouksissa.
Aalto-yliopisto esitteli tutkintouudistusta 27.8. rakennusteollisuudelle.
4 Ympäristöasiat
Kuultiin Eija Ehrukaisen (INFRA ry) esitys ajankohtaisista asfalttialaan
liittyvistä ympäristöasioista. Kalvot ovat muistion liitteenä.
Eija toi esille eri näkökulmia ympäristöasioiden hoitoon. Yritystoiminnan
kannattavuus on vaikeasti hyväksyttävä asia ympäristöhallinnossa,
toiminnan kannattavuus ei saavuta painoarvoa päätöksissä. Elinkaaritarkastelut ympäristövaikutuksista ovat tulossa, talonrakennusalalla jo
käytössä. Turvallisuus painoalueena säilyy ja vahvistuu. Uusina asioina
nousevat esiin yhteiskunnan sosiaalinen toimilupa, työvoimapolitiikka ja
luonnonvara-ala. Rakennusalan otsikot ja näkyvyys mediassa on monesti kielteistä. Miten asioista kerrotaan niin että myös positiiviset viestit
välittyvät ja syntyy mielikuva vastuullisesta liiketoiminnasta? Todettiin,
että käytännön hyviä kokemuksia on avoimesta tiedotuspolitiikasta ja
ihmisten kohtaamisesta kasvokkain. Yrityskulttuurissa on prosessien
tehokkuuden sisällä fokusalueina energiatehokkuus ja resurssitehokkuus sekä palkitsemiskäytännöt.
Vastuullista liiketoimintaa säätelevää lainsäädäntöä EU-tasolla on tulossa mm. luonnonvarojen käyttöön liittyen (TEM-vetoisena valmistumassa tänä vuonna). TEMin tutkimuksessa on otettu näkökulmana
myös huomioon mitä vastuullisuus tarkoittaa kannattavan liiketoiminnan kannalta.
Yritysten ja yhdistysten yhteistoiminta uutena kanavana viestinnässä ja
vaikuttajaviestinnässä voi tuoda tuloksia. Esimerkkinä. Infra ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto yhteistyössä.
Keskusteltiin vilkkaasti asiasta. Esille nousi viestittämisen tärkeys ja
alan profiilin nostaminen ajankohtaisten teemojen ympäriltä, esimerkkinä hiljainen asfaltti ja vettä läpäisevä päällyste (avoin asfaltti).
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5 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6 Palautepäivä 2013
Asfalttialan palautepäivä järjestetään laivaseminaarina Tukholmaan 1213.11.2013.
Kuultiin kunkin hallituksen jäsenen ehdotukset tilaisuuden mahdollisiksi
esitelmiksi.
Lyhyesti:
- CE-merkinnän alkukokemukset vaatimusten astuttua voimaan
- Massojen ja mittojen muutokset - mitä tarkoittaa teiden kannalta
varsinkin siirtymäaikana
- Tutkimusohjelma katupölystä, NASTA - seuraamukset
- Työsuojelu tiellä tehtävässä työssä - liikenteenohjausvaatimukset teoria vs. todellisuus (esim. ruotsin käsityövaatimus tiemerkinnöissä)
- Miten tästä eteenpäin 5 vuotta, halvemmalla liikennöitävyydestä
tinkimällä (investointien näkökulma), missä kunnossa tiet ovat
(kunnossapidon näkökulma); palvelutaso, kunto, talouden realiteetit
- Yhteiskuntavastuu ja alan tehokkuus haasteena alan tulevaisuudessa
- Hiilijalanjälki ja WAM-päällysteet, kokemukset muista maista kilpailutuksen osana
- Takuiden pidentäminen - päällysteiden pitkäaikaiskestävyys, takuuajan korjaukset
- Kuntapuolelle joku aihe?
Heikki esitteli lisäksi teknisen valiokunnan aiheluetteloa. Todettiin, että
hyviä aiheita löytyy ja Heikki jatkaa teemojen ja esitelmöitsijöiden työstämistä ja varaamista.
7 Asfalttilehti
Käsiteltiin Asfalttilehden ensimmäisen numeron yksityiskohtaista sisältöä ja toteutusta edellisen kokouksen saatteiden pohjalta.
Heikki on työstänyt teemoja eteenpäin Rakennusmedian kanssa. Heikin aineisto on pöytäkirjan liitteenä. Todettiin, että sisällysluettelo
1/2013 on hyvä ja laitetaan toteutukseen.
8 Faktaryhmä
Päätettiin siirtää aihe seuraavaan kokoukseen ajan puutteen vuoksi.
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9 PANK-stipendiehdokkaat
Käsiteltiin ehdotuksia PANK-stipendin saajiksi. Sovittiin, että koulutusvaliokunta tekee esityksen stipendin jakamisesta hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.
10 Muut asiat
Muiden asioiden käsittelyyn ei jäänyt aikaa. Taloustilannetta, infra-alan
elvytystä sekä jäsenyys- ja valiokunta asioita käsitellään tarvittaessa
seuraavassa kokouksessa.
11 Hallituksen seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous sovittiin pidettäväksi 2.10.2013 klo 13 alkaen Nynas Oy:n tiloissa Vantaalla, Äyritie 12.
Kokous päätettiin kello 17.30
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