
Seminaari 6.3. – muistiinpanoja 

Ossi Himanka – alustus 

- hankintojen osaamisfoorumi julkisissa hankinnoissa laitettava alulle 

- PANK voisi toimia isäntäjärjestönä 

- osaamisfoorumissa sateenkaariedustus; urakoitsijat, tilaajat, konsultit 

Koulutus Atte Lyytikäinen ja Terhi Pellinen 

- miten hankintaan osaajia ja osaamista 

- koulutus erityisesti yliopistossa kovassa muutoksessa 

- ongelmat osaamisessa suunnittelupuolella -> pätevyysvaatimukset? 

- täydennyskoulutusohjelmien mahdollisuudet, esim. Aalto ja TTY yhteistyö 

Tekninen valiokunta – Tapio Kärkkäinen 

- tiedon jakaminen toiminnasta – samoja teemoja useassa valiokunnassa esillä 

- ehdotuksia: teemat pari kertaa vuodessa ranskalaisilla viivoilla esiin 

- uusien kotisivujen hyödyntäminen tiedottamisessa ja materiaalin jakamisessa 

- seminaarin tapaisten tilaisuuksien järjestäminen jatkossakin tarpeellista 

RYM SHOK –hanke, Terhi, Lasse 

- hanke hylättiin RYM Oy:ssä 

- jälkipuinti on vielä kesken ja saadut selitykset ristiriitaisia 

- merkittävimpänä syynä ilmeisesti hankkeen tutkimusosuuden pienuus ja hankkeeseen kytkeytyvän 

hankintapaketin puuttuminen 

- jää pohdittavaksi miten tästä eteenpäin 

- Liikennevirasto on tunnistanut tutkimustarpeen ja rahoitusta lienee luvassa, miten sitten 

tutkimukset etenevätkin 

Turvallisuus Atte Lyytikäinen 

- peruutustutkia ja –kameroita pilotoidaan tällä kaudella Lemminkäisen pyöräkuormaajissa 

- asfalttiala osallistuu rakennusalan valtakunnalliseen turvallisuuskilpailuun 

- kypärän käyttöä edellytetään, mutta 100 % käyttöön on vielä matkaa 

Ympäristö – Eija Ehrukainen/Heikki 

- jätteen siirtoasiakirjoista malleja löytyy Infran sivuilta 

- bitumihöyryjen syöpäriskiluokitus 

o WAM-päällysteiden edut 

o Norjassa matalista lämpötiloista maksettu bonuksia 

o hiilijalanjälki samassa puntarissa – Englannissa jo käytössä 

  



Tiedotusvaliokunta – Heikki 

- Uusi tiedottaminen – PANKin ääni kuuluviin 

- Ehdotus – alan järjestöt sähköiseen lehteen mukaan (PTL, Infran asfalttijaosto, PANK) 

- Hallitus pohtii tiedottamisen linjoja ja etenemistä sähköisen lehden kanssa 

Normitoimikunta – Pirjo K-V 

- sähköisten normien aika on tullut – toteutustapa taloudellisesti hankala 

- normien palautteen keräämiselle paikka kotisivuille? 

Labratoimikunta – Vesa Laitinen 

- menetelmäpäivien anti – yhteistyö koulutusvaliokunnan kanssa 

Asiakirjatoimikunta – Heikki 

- toimikunnan rooli jatkossa – työ ei ole mennyt käytäntöön kunnissa 

Tiemerkintävaliokunta – Anders 

- Asiakirjaongelmat yhteiset päällysteiden kanssa – Road Show kuntiin 

Hankintamenettelyt Ad hoc – Sami Horttanainen 

- uuden organisaation paikka? teknisen valiokunnan kanssa ainakin tiedonvaihto olisi hyödyllistä 

- tiedon kulku ja jakaminen – tieto käyttöön 

- väliaikaseminaari  - missä mennään hankinnoissa  

o Liikenneviraston uusi hankintastrategia 

o kokemukset palvelusopimusmallista tähän asti 

o kokemukset kumppanuusmallista tähän asti 

o Hankintamenettelytyöryhmä aloittaa valmistelun 

JÄLKIPUINTI 

Turvallisuusasioista tiedottaminen – onko kanavat oikeat? 

Tietoisku kuntasektorille CE-merkinnästä – 2*A4, Normitoimikunta valmistelee 

Seminaarin kaltainen tilaisuus – tarvitaan joka toinen vuosi, voidaan rakentaa teeman ympärille 

Kotisivu-koulutus sihteereille liikkeelle 

OSAAMINEN, HANKINTA 

- hankintatyöpaja/seminaari – osaamisen kehittäminen, varmistaminen, laatu 

TIEDONKULKU 

- kotisivujen hyödyntäminen 

 


