PANK RY
PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
29.1.2021

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021
Aika

29.1.2021 kello 13:00-15:00

Paikka

Teams-etäkokous

Osallistujat

Tero Ahokas (pj), Vesa Männistö, Marko Sallinen, Vesa, Pirjo Kuula, Jarmo
Eskola, Sami Horttanainen, Antti Hietakangas, Ville Routama, Juha Laurila, Mika
Lindholm, Tuomas Vasama (s)
Ville Alatyppö

Poissa

KOKOUKSEN ASIAT
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Tehtiin työjärjestyksen lisäys, kohta 3 jäsenyysasiat.
3. Jäsenyysasiat
PEAB Asfalt Oy:n edustaja yhdistyksen hallituksessa vaihtuu. Vesa Laitinen jää pois
yhdistyksen toiminnasta. Vesalla on erittäin mittava edustus eri työ- ja valiokunnissa sekä
hallituksessa ja työpanos yhdistyksen toiminnan eteen. Vesalle esitettiin kiitokset hallituksen
puolesta. Yrityksen uusi edustaja hallituksessa on Leo Kaariniemi.
Sitowise Oy on hakenut yhdistyksen jäsenyyttä. Hyväksyttiin heidän jäsenyytensä ja
päätettiin jäsenmaksuksi 500 euroa vuodessa. Yhteyshenkilö jäsenasioissa on Riku
Tujunen, joka myös osallistuu ainakin Asfalttinormitoimikuntaan.
4. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/2020 pöytäkirja.
5. Digitalisaatio-tilannekatsaus (Prodigial ja muut hankkeet)
Kalle Vaismaa ei päässyt osallistumaan, joten asiaa ei käsitelty.
6. Nettisivujen uudistaminen
Tehtiin katsaus luonnoksena julkaistun uudistetun nettisivustoon Tero Ahokkaan
esittelemänä. Keskusteltiin sivujen päivittämisestä, joka linjattiin tehtävän useamman
henkilön toimesta ja vastuita jaettavan myös toimi- ja valiokunnille.
Visuaalisen ilmeen ja rakenteen todettiin olevan toimiva. Käytiin evästyskeskustelua
sisällöstä. Mm. kuvien sisältöä tulisi tasapainottaa kattamaan eri yrityksiä ja koko
yhdistyksen toiminnan skaalaa, historiakatsauskin sopisi joukkoon. Sisällöntuottamista ja
päivittämistä kaivataan ja sisältökommenttien aika on nyt.
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7. EPD-työkalun tilanne
Juha Laurila kertoi etenemisestä työkalun rakentamisessa. Tarjouspyyntö asfaltin EPDtyökalun rakentamisesta on lähetetty tarjoajille. Asfalttityökalun lisäksi kiviainekselle
kilpailutetaan samaan aikaa vastaava työkalu Infran kiviainesjaoston aloitteesta, jonka
toteuttaja voi olla sama tai eri toimija. Kiviainesosiolle perustetaan erillinen ohjausryhmä.
Työkalujen kehittämiseen on haettu Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiöltä
rahoitusta.
Asfalttityökalun ohjausryhmässä on alan laaja edustus. Työkalun omistajat tulevat olemaan
Infra ry. ja Väylävirasto.
8. Valtion päällystystoiminta 2021
Vesä Männistö kertoi rahoitusnäkymistä tuleville vuosille. Viiden vuoden aikajänteellä on
näköpiirissä edelleen heilahtelua Väyläviraston päällystemäärärahoissa.
9. 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
Vesa valotti myös Liikenne12-työtä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman rakentamista ohjaavat
tavoitteet ovat olleet keskiössä koko työn ajan; mahdollisuus valita kestävä liikkumismuoto,
saavutettavuus ja liikennejärjestelmän tehokkuus. Suunnitelma ja sen vaikutusarvio ovat
lausunnoilla.
10. Sadasta nollaan -tavoite
Päällystetyn tieverkon kunnon ja kunnossapidon merkitys tieverkkotason hiilipäästöihin on
pieni, jos tekemisessä tai kunnossa ei tapahdu suuria muutoksia. Nykyinen kunto ja
kunnossapidon taso on lähellä tarkoituksenmukaista päästönäkökulmasta.
11. Muut asiat
a) Normien myynti: Rakennustiedolta on haettu jäljelle jääneet Normit (n.
300kpl). Infra myy niitä tällä hetkellä. Päätettiin jakaa 150 kpl kirjoja oppilaitosten kirjastoihin
ilmaiseksi. Juha Laurila koordinoi oppilaitosjakelua (n. 15 per/oppilaitos).
b) Päätettiin järjestää kevään strategiapäivä, työryhmä Sami, Pirjo, Tero ja Juha työstävät
asiaa eteenpäin.
c) Sovittiin, että Tuomas voi laskuttaa aineiston säilyttämisestä (arkisto Pelican storagella)
koituneita kuluja yhdistykseltä.
12. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Sovittiin seuraavaan kokouksen ajankohta: 9.4. kello 13 alkaen.
Kokous päättyi klo 14:45.

Muistion vakuudeksi,
Tuomas Vasama

JAKELU

Hallitus
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Ville Alatyppö
Sari Pietikäinen

