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Ad hoc - Asfalttinormien sähköinen myynti -kokous 1/2012 

 

Aika Maanantai 5.11.2012 kello 13:00 - 15:00 

Paikka NCC Roads Oy, Äyritie 8 C 01510 Vantaa 

 

Osallistujat Ville Alatyppö, Helsingin kaupunki, puheenjohtaja  
Ossi Himanka, Nynas Oy 
Ilmo Hyyppä, NCC Roads Oy, sihteeri 

Poissa: 

- 
 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Ville Alatyppö avasi kokouksen 13:05. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Kyseessä oli ad hoc -ryhmän ensimmäinen kokous. 

3 Nykytilanne 

PANK ry:n tuotot koostuvat Asfalttinormien myynnistä (pääasiallinen tulon-
lähde), Asfalttinormien mainosmyynnistä, jäsenmaksuista sekä seminaarien ja 
koulutusten osallistumismaksuista. 

Asfalttinormien 2011 myyntituotot olivat vuonna 2011 vajaa 50 000 € (á 50 
€/kpl - painos 2000 kpl). Lisäksi Asfalttinormien julkaisuun liittyvä mainos-
myynti tuotti noin 10 000 €. Vuonna 2012 Asfalttinormia on myyty jonkin ver-
ran. 

Koulutukset ja seminaarit synnyttivät tuottoja 25 000 €. Toisaalta tilaisuuksien 
järjestely ja tapauskohtaisesti myös luennoitsijapalkkiot aiheuttavat kuluja, 
joista johtuen merkitys PANK ry:n talouteen on vähäinen. 

Muista tuotoista merkittävin on jäsenmaksut (2011: 8000 €). 

PANK ry:n juoksevat kulut ovat olleet melko vähäiset. 
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4 Tarpeet, tulonlähteet / mahdollisuudet tulevaisuudessa 

Asfalttinormit: 

Ilmo Hyyppä totesi, että Asfalttinormitoimikunta on julkaisemassa vuoden 
loppuun mennessä korjauslehteä Asfalttinormeihin 2011. Korjauslehti sisältää 
tällä hetkellä kahdeksan sivua. Todettiin, että korjauslehti on sen verran mit-
tava, että on syytä harkita kokonaan uuden Asfalttinormin julkaisemista. 

Mahdollisen uuden Asfalttinormin julkaisun yhteydessä tulee eteen myös ky-
symys nyt normeissa olevien mainosten uudelleenjulkaisusta uudessa normis-
sa, kun nykyisten normien käyttöaika jää arvioitua lyhemmäksi. Todettiin, että 
tällaisille nykyisissä normeissa mainostaville toimijoille voitaisiin myöntää 
alennus (esimerkiksi 50 %) uuteen Asfalttinormiin tulevasta mainoksesta. 

Toiminnan laajentaminen: 

Todettiin, että yhtenä toiminnan laajentamismahdollisuutena olisi erilaisten 
koulutusten lisääminen. Yhtenä vaihtoehtona olisi Ruotsin Asfaltskolan 
(http://www.asfaltskolan.se) tyyppinen toiminto pienemmässä mittakaavassa. 

Ville Alatyppö toi esiin ”Tiemerkintänormit”, jotka toimisivat jatkossa yleisenä 
vaatimusasiakirjana ja jatkossa, jos CE-merkintäasiat etenevät, myös kansalli-
sena sovellusohjeena. 

Jatkossa myös erilaiset tuotehyväksynnät (esimerkiksi Hiljaisten päällysteiden 
tuotehyväksyntä) ja pätevyydet voivat tulla kysymykseen. 

Vaihtoehtoiset tulonlähteet: 

Jatkossa Asfalttinormien jakelu voi tapahtua painettuna julkaisuna, vapaasti 
PANK ry:n kotisivuilla julkaistava sähköisenä versiona (jolloin PANK ry:n jä-
senmaksuja täytyy nostaa) tai jonkinlaisena maksullisena sähköisenä julkaisu-
na esimerkiksi Rakennustiedon kautta. 

Todettiin, että jatkossa Asfalttinormien myynti tullaan joka tapauksessa ulkois-
tamaan tavalla tai toisella. Tältä osin yksi mahdollisuus on Asfalttinormien 
sähköinen versio ja myynti. Asfalttinormien sähköinen jakelu on saanut alan 
toimijoiden keskuudessa vankkaa kannatusta. Asiasta on keskusteltu, mutta 
mitään toteutusratkaisua ei ole vielä lähdetty hakemaan. Todettiin, että myös 
painettua julkaisua tullaan jatkossa käyttämään ja tarvitsemaan. Julkaisun hin-
taa voidaan tarvittaessa nostaa varsinkin, jos painosmäärä pienenee nykyises-
tä. 

Sovittiin, että ad hoc -ryhmä (Ville Alatyppö) ottaa yhteyttä Rakennustietoon 
ja selvittää mahdollisuuksia Asfalttinormien sähköisestä julkaisusta. Samassa 

http://www.asfaltskolan.se/
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yhteydessä selvitetään myös painetun julkaisun myynnin siirtoa Rakennustie-
dolle (Rakennustieto myy Asfalttinormeja 2011 tällä hetkellä hintaan 86,00 €). 

Todettiin, että sähköistä jakelua voidaan tiedustella myös PANK ry:n kotisivu-
jen toteutuksesta vastaavalta Nitro FX:ltä. Ossi Himanka ottaa heihin yhteyttä. 

Yksi vaihtoehto on myös lukukertoihin perustuva veloitus, mikä ei tietysti aja-
tuksena tue Asfalttinormien käyttöä ja vaatii vähintäänkin yhtä pitkälle viedyn 
toteutuksen kuin mitä muu sähköinen jakelu. 

Menojen karsiminen / uudet käytännöt: 

Ville Alatyppö totesi, että SKTY, RTY ja Tieyhdistys pyrkivät löytämään tapoja 
toimintojen yhdistämiseksi ja menojen karsimiseksi. Tiedossa on, että myös In-
fra ry:llä on samankaltaisia tavoitteita. Myös PANK ry:n osalta on syytä selvit-
tää hallinnollisten asioiden järjestämistä jatkossa. 

Todettiin, että jatkossa PANK ry:n kotisivujen vierailumääriä pitäisi saada kas-
vamaan. Tähän liittyen yksi mahdollisuus olisi jonkinlaisen kvartaalitiedotteen 
julkaisu, joka tarkoitus olisi tiedottaa tulevista tapahtumista, uusista julkaisuis-
ta ja muista ajankohtaisista asioista. Tiedote voitaisiin toteuttaa linkittämällä 
lukija PANK ry:n kotisivuille. 

5 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdan sovitaan erikseen. 

6 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Ville Alatyppö päätti kokouksen 14:55. 

  

 

Pornainen 5.11.2012 

  Ilmo Hyyppä 

 

Tehtävälista 

Ville Alatyppö: Yhteydenotto Rakennustietoon 

Ossi Himanka: Yhteydenotto Nitro FX:ään 

Ilmo Hyyppä: Asfalttinormit 2013 (ajatus Asfalttinormitoimikunnalle) 
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Liitteet: 

- 

 

Jakelu: 

  PANK ry - Hallitus 
  PANK ry - Asfalttinormitoimikunta 
   

 


