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Yhteenveto ja ajatuksia / Ville Alatyppö 



 



Osaaminen ja koulutus 
a) Yleisiä havaintoja 

a) Katetaanko nyt kaikki teollisuuden tarpeet? 
b) Miten saadaan kyvykkäitä, ei pelkkää määrää? 
c) Riittääkö pätevyysvaatimukset, onko tarpeeksi huomioitu 

töiden vaatimuksissa? 
d) Koulutuksen laadun vastaaminen tarpeisiin? 

b) Nuoria 
a) Mitä ovat tehokkaimmat toimenpiteet ja miten PANK voi 

auttaa? 

c) Ammattitutkinto (2. aste) 
a) Riittääkö koulutusmäärät 14/60? 

d) Insinöörit AMK 
a) Mahdollisuus edulliseen resursointiin 
b) Monikäyttöisyys, mutta tynnyri rajoittaa 

 

e) DI 
a) Uudet koulutuskokonaisuudet, jääkö asfaltti pimentoon? 
b) Miten poikkitieteellisyys säilyy? 

 

 

Toimenpiteitä 

a) Yleisiä havaintoja 
a) Tiedotammeko mihin kaikkiin töihin tasoilta 

pääsee/joutuu/mahdollisuus? 
b) . 
c) Pätevyysvaatimukset, pätevöittämiskoulutus. 
d) . 

 

b) Nuoria 
a) . 

c) Ammattitutkinto (2. aste) 
a) . 

d) Insinöörit AMK 
a) . 

 

e) DI 
a) . 
b) PANK bileet (Jussin vuorovaikutus…) 

 

 



Toimi- / valiokunnat (lähiajan haasteet ja painopisteet) 
• Tekninen 

• Tietomallinnus & Tiedonhallinta, Energian huomioiminen,  
• Tuottava kehitys vs. laadun parannuskehitys? 

• Ympäristö ja turvallisuus 
• Haasteita on, miten ohjeistetaan? Samat käytännöt vastata 

vaatimuksiin? 
• Kierrätyksen parantaminen, lainsäädäntöön vastaaminen 

• Normit (2017) 
• Standardien noudattamista, toiveiden tynnyrin huomioiminen,  

• Laboratorio 
• Menetelmien ylläpito ja kehitys, tiedonvälitys, vertailukokeet, 

kattava tieto menetelmien käytettävyydestä 

• Asiakirjat 
• Uudet hankinta-asiakirjat, muutosten punninta 

 

• Tiemerkinnät 
• Kattavasti koko toimiala (laatu, asiakirjat, AT, yhteiset 

opinnäytetyöt, yhteinen seminaari), kohdistettu viestintä 

• Hankintamenettelyt 
 

• AJATUKSIA / TOIMENPITEITÄ 

• Tekninen valiokunta 
• Onko viuhka liian laaja? Miten kehitystyötä seurataan ja autetaan? 

Liitännät käytäntöön? Tuottava kehitys vs. laadun parannuskehitys? 
Kehitystyön periaatteet? 

• Ympäristö ja turvallisuus 
• Jaetaanko?  
• Ohjeistukset riittävät ja samalla tavalla käytössä? 

• Normit 
• Käytettävyys, ymmärrettävyys, Milloin ei tarvitse normia..? 

• Laboratorio 
• Liityntä reaalimaailmaan ja asiakirjoihin, uusien menetelmien kehitys, 

mitä kannattaa tutkia? Paikkausten laatu? 
• Listaus hyväksytyistä laboratorioista, laadun tarkastelu 

• Asiakirjat 
• Kevyet hankintaprosessit, ammattitaidon ylläpito 
• Kaivutöiden viimeistelyn laatu 

• Tiemerkinnät 
• Teollisuusalueiden turvallisuus-kortti 

• Hankintamenettelyt 
• Yhdistetään Asiakirja TK? 
• Uusien kokeilujen arviointin ja ehdottaminen, hankintalain uudistuksen 

mahdollisuudet 
 



 



Tuottaja (omaa, osin salaista 
tekemistä) 

Tilaaja (verorahojen käyttö 
suunnitelmallisesti) 

Yhteiset 

Hallitus Vuosisuunnitelma, T&K-
hankkeet? 

Tekninen VK Uusien menetelmien 
pilotointi 

NormiTK Kitka, melu? 

LaboratorioTK 

Ympäristö  VK Hiilijalanjälki 

Turvallisuus VK 

Asiakirja TK 

Tiemerkintä Turvallisuuskoulutus 
teollisuusalueille 

Strategiset toimenpiteet 
Mikä on PANKn rooli? 
Yhteinen kehittäminen – suunnitelmallisuus ja rahoitus? 
Miten muut osaavat tilata ja arvioida asfalttia? 

Viestintää on jatkettava:  
- Miten 600M€ saadaan vaikuttavimmin 
käytettyä? 

Yhteinen viestintä  VK/TK välillä / 
Viestintävastaavat? 
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